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

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 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.

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie 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 commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Wist je 
dat?

De gemeente Uithoorn ver-
schillende mogelijkheden en 
regelingen heeft om inwoners 
met een krappe beurs te on-
dersteunen? En wist je dat na-
genoeg alle regelingen te vin-
den zijn op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen?
Op deze site staat bijvoorbeeld 
informatie over de collectieve 
verzekering van Zorg en Ze-
kerheid voor inwoners met een 
inkomen tot 125 procent van 
de bijstandsnorm. Deze dek-
king is uitgebreid met extra ver-
goedingen voor kosten zoals 
bijvoorbeeld brillen, fysiothera-
pie of de tandarts. De verzeke-
raar geeft hierbij korting en de 
gemeente betaalt een deel van 
de premie. Vanaf deze maand 
(november) is het weer moge-
lijk om over te stappen! 
Op www.uithoorn.nl/laatgeen-
geldliggen staat ook informatie 

over het aanvragen van bijzon-
dere bijstand, kwijtschelding 
voor gemeente belastingen, 
hoe je een aanvraag kan doen 
voor een computer voor school-
gaande kinderen, schuldhulp-
verlening, de Voedselbank en 
nog veel meer.

Wil je weten of je in aan-
merking komt? Neem dan 
een kijkje op www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldlig-
gen. Bellen naar de ge-
meente is natuurlijk ook 
altijd een mogelijkheid! 
Dat kan via het Sociaal Lo-
ket. Telefonisch spreek-
uur: maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 10.30 
uur (0297) 513111. Ba-
lie spreekuur: woensdag-
middag van 13.00 tot 17.00 
uur, vrije inloop.

Geslaagde 
Halloweenspeurtocht
Het winkelcentrum Zijdelwaard-
plein was op Halloweenavond (1 
november) omgetoverd in een 
spookachtige plek. Het winkel-
centrum was gevuld met kinde-
ren in leuke, enge en bijzondere 
outfits en prachtige geschminkte 

gezichtjes. De kinderen speurden 
met een speurtochtkaart door het 
hele winkelcentrum naar de letters 
van het alfabet, die zich een hoed-
je waren geschrokken en zich ver-
stopt hadden. Het was een hele 
spannende maar gezellige avond.

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden gemeentelijke diensten

 Wegens afwezigheid van alle klantmanagers Sociaal Do-
mein (Wmo, werk en inkomen, jeugdzaken, leerplicht, re-in-
tegratie) is er geen telefonisch spreekuur op dinsdag 26 no-
vember 2019. Wij danken u voor uw begrip.

 Maandag 23 en dinsdag 24 december is er geen bezetting 
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Water-
linie.

 Woensdag 25 december (1e Kerstdag) is het gemeente-
huis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

 Donderdag 26 december (2e Kerstdag) is het gemeente-
huis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

 Vrijdag 27 december is het gemeentehuis en het sociaal lo-
ket gesloten (Scheidingdepot is wel geopend).

 Maandag 30 en dinsdag 31 december is er geen bezetting 
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Water-
linie.

 Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) is het gemeen-
tehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

Gemeente Uithoorn start 
met isolatie-actie
Op 20 november 2019 start de ge-
meente Uithoorn een isolatie-ac-
tie voor haar bewoners. Met de-
ze actie wil de gemeente huisei-
genaren ondersteunen bij het ver-
duurzamen van hun woning. Door 
deelname aan de isolatie-actie 
profiteren inwoners van gunsti-
ge prijzen en een kwalitatief goed 
aanbod voor isolatiemaatregelen 
zoals vloer- of spouwmuurisolatie.

Informatieavond 
Ter voorbereiding op de actie or-

ganiseren de gemeente en het 
Regionaal Energieloket twee in-
formatieavonden op 20 en 26 no-
vember. Vanaf 19.15 uur is ieder-
een welkom in De Schutse, De 
Mérodelaan 1. Hier kunnen ge-
interesseerde bewoners meer in-
formatie ontvangen over de actie 
en stellen de deelnemende partij-
en zich voor. Ook zal er genoeg 
ruimte zijn voor vragen. Inschrij-
ven voor de informatieavond kan 
via www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn. 

Cursus Digisterker
De overheid vraagt de burgers om 
zaken digitaal te regelen. Denk 
hierbij aan een DigiD aanvragen 
en gebruiken, zoeken en vinden 
van informatie, inloggen op (over-
heids)websites zoals Mijn toesla-
gen, Mijn overheid en Werk.nl en 
het online regelen van zaken, toe-

slagen aanvragen en afspraken 
maken. Veel mensen worstelen 
hiermee. U ook? Niet nodig! Met 
een beetje extra hulp bent ook u 
in staat om zelfstandig gebruik te 
maken van het internet. U kunt 
zich opgeven voor deze cursus 
via www.uithoorn.nl/evenementen

Werk in uitvoering
 AFSLUITING N201 DOOR 

 ONDERHOUD AAN 
 AMSTELAQUADUCT EN 
 WATERWOLFTUNNEL
De provincie Noord-Holland voert 
van 14 tot en met 16 november 
2019 onderhoud uit aan het Am-
stelaquaduct tussen de gemeen-
ten Uithoorn en De Ronde Venen 
en aan de Waterwolftunnel tussen 
de gemeenten Aalsmeer en Haar-
lemmermeer. Het verkeer op de 

N201 wordt omgeleid en moet re-
kening houden met enige vertra-
ging.

 HERSTELWERKZAAMHEDEN 
BOTERDIJK 

Op dit moment vinden er verschil-
lende herstelwerkzaamheden op 
de Boterdijk plaats. Dit gebeurt in 
fases. Voor meer informatie kijk op 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
herstelwerkzaamheden Boterdijk.



naar een plattelandswoning (ingetrokken, verzonden 28-10-2019);
- 2019-068763, Noordzuidroute (van Hoofdweg tot Bedrijvenweg ter 

hoogte van nr. 8), het aanleggen van een glasvezelnetwerk (ingetrok-
ken, verzonden 8-11-2019).

Uithoorn
- 2019-052387, Industrieweg 22, het planologisch strijdig gebruik ten be-

hoeve van sportschool Fit2Go (ingetrokken, verzonden 28-10-2019).

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.
Uithoorn
• 2019-056165, Thamerweg 63, het bouwen van 2 schuren (verzonden 

29-10-2019);
• 2019-069354, P.C. Hooftlaan 1, het wijzigen van de voorgevel van de 

woning (verzonden 01-11-2019);
• 2019-071516, Randhoornweg 90, het toevoegen van een sportruimte 

aan het bestaande UWTC clubhuis (verzonden 01-11-2019).
• 2019-073448, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, (ver-

zonden 05-11-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (UITGEBREID)
De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van 15 november 2019 tot en met 27 december 2019 ter in-
zage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook 
digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-
513111. Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend. 
Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2019-046676, Banken 1C, het in gebruik nemen van een bed & break-

fast (verzonden 08-11-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-082540, Alfons Ariënslaan 1, exploitatievergunning horecabedrijf 

(ontvangen 30-10-2019)
- 2019-082538, Alfons Ariënslaan 1, drank- en horecavergunning (ont-

vangen 30-10-2019)
- 2019-082801, Molenlaan 13C, exploitatievergunning horecabedrijf 

(ontvangen 30-10-2019)

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
- 2019-072355, intocht van Sinterklaas op 16 november 2019 (verzon-

den 29-10-2019).
Uithoorn
- 2019-074647, intocht van Sinterklaas op 16 november 2019 en uittocht 

van Sinterklaas op 6 december 2019 (verzonden 30-10-2019).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt 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 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ 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 be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige 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 in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 

het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020. Inzage-

periode vanaf woensdag 7 oktober 2019 tot en met maandag 18 novem-
ber 2019. Inlichtingen bij de afdeling samenleving, mevrouw C. Hessel-
man (0297) 513 111.

- Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”. Inzageperiode don-
derdag 31 oktober 2019 t/m woensdag 11 december 2019. Inlichtingen 
bij de afdeling wonen en werken, mevrouw A. Stevens (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-082529, Thamerlaan 14, het restaureren van het woonhuis (ont-

vangen 28-10-2019);
- 2019-082691, Admiraal de Ruyterlaan 74, het plaatsen van 2 dakkapel-

len (ontvangen 30-10-2019);
- 2019-082696, Amstelstraat 16, het herfunderen van de bestaande 

bouwdelen (ontvangen 30-10-2019);
- 2019-083347, Prins Hendriklaan 4, het verbeteren van de fundering van 

de woning (ontvangen 01-11-2019);
- 2019-083348, Prins Hendriklaan 6, het verbeteren van de fundering van 

de woning (ontvangen 01-11-2019);
- 2019-083349, Prins Hendriklaan 8, het verbeteren van de fundering van 

de woning (ontvangen 01-11-2019);
- 2019-083350, Grevelingen 42, het bouwen van een schuurtje (ontvan-

gen 03-11-2019);
- 2019-084313, Prinses Irenelaan 1, het plaatsen van een informatiebord 

voor de opening van de Vomar (ontvangen 05-11-2019);
- 2019-084333, 2019-084333, het plaatsen van een uithangbord (ontvan-

gen 05-11-2019);
- 2019-084336, Zijdelwaardplein 90, het vervangen van de handelsrecla-

me (ontvangen 05-11-2019);
- 2019-084534, Krakeend 20 en 22, het uitbreiden van de woningen (ont-

vangen 06-11-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-002831, Bezworen Kerf 20, het wijzigen van een bedrijfswoning 

WWW.UITHOORN.NL

Kunstestafette: 
Expositie Fotokring 
Uithoorn, thema ‘Onderweg’
Op 5 november is het stokje voor de 
kunstestafette doorgegeven aan Fo-
tokring Uithoorn. Er hangen 36 foto’s 
van de leden van de Fotokring met 
het thema ‘Onderweg’. Een thema 

dat ieder op eigen wijze kon interpre-
teren. Daardoor zijn de foto’s heel di-
vers en boeiend. De expositie is te 
zien tot en met 29 november 2019 in 
de hal van het gemeentehuis. 

Bezorging gemeentegids én 
afvalkalender Uithoorn 2020
Vanaf 11 november wordt de ge-
meentegids 2020, inclusief de afv-
alkalender, huis-aan-huis bezorgd. 
De gemeentegids is ook digitaal te 
bekijken via de SmartMap http://

uithoorn.smartmap.nl of de Ge-
meentegidsApp die u kunt down-
loaden in Google Play/App Store. 
De nieuwe afvalkalender staat on-
line op www.uithoorn.nl/afval

Gezellig Indiaas Festival 
‘Diwali’ in Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen week werd 
in ’t Buurtnest in Uithoorn  het In-
diase festival “Diwali” georgani-
seerd. Diwali is in India een van 
de grootste festivals waarbij jaar-
lijks de terugkeer van een god 
die 14 jaar ballingschap leefde 
wordt gevierd met allerlei lich-
ten, lampen en snoep. In ‘t Buurt-
nest kwamen ongeveer 100 vol-

wassenen en 50 kinderen samen 
voor dit feest. De avond werd be-
gonnen met een ‘Aarti’ om de 
God te prijzen, waarbij er geza-
menlijk werd gezongen. Daarna 
gingen de kinderen samen met 
de volwassenen dansen in groe-
pen waarbij zij luidkeels wer-
den toegejuicht. Zowel jong als 
oud kon zich daarnaast verma-

ken met spelletjes, prijsuitreikin-
gen, een kraam waar men het ge-
zicht kon laten schmincken, een 
photobooth met uitnodigend de-
cor en verlichting en er was na-
tuurlijk een bu�et met een diver-
siteit aan Indiase lekkernijen. Het 
evenement werd georganiseerd 
door Prachi Sarkar en Priya Gup-
ta uit Uithoorn.




