
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-097726, Achterweg 62, het bouwen van een kantoorruimte voor de 

kas. (ontvangen 25-10-2021);
• 2021-097992, Steenwijkerveld 26, het aanvragen van een omgevings-

vergunning voor een plattelandswoning (ontvangen 25-10-2021). 
Uithoorn
• 2021-095749. Rodenbachlaan 49, het wijzigen van de brandcomparti-

mentering. (ontvangen 18-10-2021);
• 2021-096186, Zanglijster 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 

18-10-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-087327, Pieter Hellendaalweg 5, het plaatsen van een carport (in-

getrokken 04-10-2021).
Verlengen beslistermijn
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslister-
mijn met zes weken:
De Kwakel
• 2021-084215, Noorddammerweg 1C, het vergroten van het bestaande 

bedrijfspand (verzonden 27-10-2021).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-088812, Pastoor C. Vasselaan 34, het plaatsen van een dakkapel 

(verzonden 28-10-2021).
Uithoorn
• 2021-085650, Ebro 110, het plaatsen van een dakkapel aan de achter-

zijde van de woning (verzonden 20-10-2021);
• 2021-080703, Grauwe Gans 10, het plaatsen van een tweede dakkapel 

in het achterdakvlak (verzonden 20-10-2021);
• 2021-082209, Thamerlaan 19a, het realiseren van een bed & breakfast 

in bestaande schuur (verzonden 26-10-2021);

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNINGEN
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-094766, Tesselschadelaan 3, het plaatsen van een afvalcontainer 

van 11 oktober tot en met 5 december 2021 (ontvangen 11-10-2021);
• 2021-095164, Herman Gorterhof 56, het plaatsen van een afvalcontainer 

van 5 november tot en met 3 december 2021 (ontvangen 13-10-2021);
• 2021-094240, Amstelplein, het aanvragen van een standplaatsvergun-

ning voor verkoop van oliebollen van 1 december tot en met 31 decem-
ber 2021 (ontvangen 08-10-2021);

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-078536, 20 driehoeksreclameborden voor de campagne “Qua 

Kunst & Ambacht” van 19 oktober tot en met 1 november 2021. (verzon-
den 20-10-2021);

• 2021-085223, diverse locaties, het organiseren van het evenement “Qua 
Kunst & Ambacht” op 30 en 31 oktober 2021 (verzonden 20-10-2021).

G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via 
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 (reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 
 www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 
 https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl  
- Coronacheckapp downloaden: www.coronacheck.nl

WWW.UITHOORN.NL

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoe-
gangsbewijs. Maar niet overal. Het laten zien van een coronatoe-
gangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar 
is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook verplicht. U moet uw coro-
nabewijs laten zien als u naar de volgende plekken gaat: horeca, con-
cert, festival, bioscoop, theater of professionele sportwedstrijd. U kunt 
zonder coronatoegangsbewijs naar: bibliotheek, museum, gebeds-
huis, sport, winkels, park of natuur, dierentuin of pretpark, kermis, kap-
per en zwembad. Alle informatie en veelgestelde vragen nalezen kan 
via: www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de CoronaCheck-
app een coronabewijs aanmaken. Maar niet iedereen heeft een smart-
phone of wil de CoronaCheck-app gebruiken. Ook voor wie de Co-
ronaCheck-app wél gebruikt, kan het handig zijn om een extra papie-
ren bewijs op zak te hebben. Bijvoorbeeld als je telefoon is uitgeval-
len en je een café in wil. Voor die mensen is het mogelijk om het bewijs 
te printen. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie en/of van een 
testuitslag. Het papieren testbewijs moet u wel via een computer ma-
ken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. U logt in met 
uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen. 

Coronahelpdesk
Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een 
coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen 
naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-
14 21.

Wat is het verschil tussen het coronabewijs op papier 
en in de CoronaCheck-app?
De Nederlandse QR-code in de CoronaCheck-app verandert elke 
paar minuten. Een controleur ziet dus steeds een andere QR-code. 
Daardoor kan diegene niet achterhalen waar je de QR-code nog meer 
hebt gebruikt. Op papier is dit niet mogelijk. De papieren versie biedt 
daarom minder privacy. Door regelmatig een nieuwe QR-code te prin-
ten kunt u dit voorkomen.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

Voordeel van de online geldplannen is dat ze anoniem 
ingevuld kunnen worden en op een tijdstip dat het uit-
komt. De geldplannen zijn te vinden via: 
www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Om bewoners en onderne-
mers te helpen om meer grip 
te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn aan-
gesloten bij Startpunt Geldza-
ken. Startpunt Geldzaken stelt 
online geldplannen beschik-
baar voor huishoudens in ver-

schillende omstandigheden. 
Het kan bijvoorbeeld uitkomst 
bieden voor mensen die meer 
geld over zouden willen hou-
den, in financiële problemen 
zitten, maar ook voor mensen 
die geld willen sparen voor 
de studie van (klein)kinderen. 
Ook zijn er plannen beschik-
baar voor jongeren en onder-
nemers. De geldplannen ge-
ven tips en handvatten. 

Grote evenementen in 2022 voor 
5 november 2021 aanmelden!
Heeft u plannen om een groot 
evenement (meer dan 2000 be-
zoekers) of voor Koningsdag iets 
te organiseren in 2022? Meld uw 
plan dan voor 5 november 2021. 
Vanwege de inzet van politie, Ge-
neeskundige Hulpverleningsor-
ganisatie in de Regio (GHOR) en 
Brandweer is het belangrijk om 
ruim op tijd inzicht te hebben wel-
ke evenementen in de gemeente 
gepland zijn.

Evenement melden
Geef het evenement dat u wilt or-
ganiseren in 2022 voor 5 novem-
ber 2021 via het www.uithoorn.nl/
grootevenement2022.

Let op! Dit is niet hetzelfde als 
het aanvragen van een vergun-
ning voor het evenement. U moet 
uiterlijk twaalf weken voor het be-
gin van het evenement de defi ni-
tieve aanvraag voor dat evene-
ment bij de gemeente indienen. 
Het is dus belangrijk dat u de aan-
vraag voor een evenementenver-
gunning op tijd verstuurt. Houd er 
bij het melden rekening mee dat 
er in 2022 misschien nog beper-
kingen gelden voor evenementen 
in verband met het coronavirus. 
Misschien kan uw evenement niet 
doorgaan, of moet u uw evene-
ment op een andere manier orga-
niseren dan u gewend bent.

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
EN BEKENDMAKINGEN

Vervolg op volgende blz.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
• 2021-094766, Tesselschadelaan 3, het plaatsen van een afvalcontainer. 

(verzonden 20-10-2021);
• 2021-095164, Herman Gorterhof 56, het plaatsen van een container van 

5 november tot en met 3 december 2021 (verzonden 26-10-2021).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2021-095371, diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel, het organise-

ren van een Bokkentocht op 23 oktober 2021 (verzonden 20-10-2021).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter 
inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor 
de mogelijkheden.
• Vastgesteld bestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode 6 weken 

vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en 
Werken (0297) 513 111.

• Vastgesteld bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag. 
Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Bedrijventerrein 
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de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerakkoord 
staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe au-
to’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is hier-
voor belangrijk.
Nieuwe locatie oplaadpunten
Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe op-
laadpunt te realiseren in Uithoorn:
• Ambachtshof ter hoogte van nummer 2 in De Kwakel
• Arthur van Schendellaan ter hoogte van nummer 50
• Schans ter hoogte van nummer 186
Inspraak
U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 1 december 
2021) bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of 
via gemeente@uithoorn.nl. 

VERKEERSBESLUIT LAADPALEN
De gemeente Uithoorn heeft nieuwe locaties aangewezen voor een open-
bare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor 
het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken in-
spraak aan vooraf gegaan. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de 
volgende locaties: 
• Grift ter hoogte van nummer 41
• Prinses Christinalaan ter hoogte van nummer 19E
• A.M. de Jonglaan ter hoogte van nummer 2

Uithoorn 2020. Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlichtin-
gen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Inspraak vastgestelde nieuwe oplaadpunten voor elektrisch vervoer. In-
zageperiode 4 weken vanaf 3 november 2021 bij de gemeenteraad van 
Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. 

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VERKEERSBESLUIT TIJDELIJKE SLUITING FIETSBRUG BIESLOOK
De bouwwerkzaamheden voor het tramproject Uithoornlijn gebruikt de voor-
malige spoorbaan in Uithoornlijn. Gedurende een periode december 2021 
tot en met juli 2023 is de langzaam verkeerverbinding tussen de Bieslook en 
het fietspad langs de Faunalaan afgesloten. 
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 15 december 2021 bezwaar maken te-
gen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij 
de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8 1420 AA Uithoorn of via gemeen-
te@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat 
u naar www.officielebekendmakingen.nl. 

INSPRAAK VOOR NIEUWE OPLAADPUNTEN 
ELEKTRISCH VERVOER
Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het 
voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen van 
voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt. Voor 

Vervolg van vorige blz.




