
Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit 
jaar naar Uithoorn en De Kwakel, 
maar vanwege de coronamaatre-
gelen blaast hij de openbare in-
tocht af. ‘Hoe graag ik ook zou wil-
len en hoe fijn het ook is om alle 
kinderen en hun ouders bij elkaar 
te zien, dit jaar is dat niet verstan-
dig’, aldus de Sint tegenover Sin-
terklaasactie Uithoorn. Dit is de 
organisatie die normaal gespro-
ken de sinterklaasintocht regelt. 
Kinderen niet getreurd; Sint weet 
de schoorstenen zoals gewoon-

lijk te vinden. ‘Op de daken heb-
ben Piet en ik alle ruimte’. 

 BOMENKAP WERKZAAM-
HEDEN IN UITHOORN EN DE 
KWAKEL 

Momenteel kunt u medewerkers 
van aannemingsbedrijf De Wit in 
uw wijk tegenkomen. Ze zijn in 
opdracht van de gemeente enke-
le bomen aan het kappen. 
Boomdeskundigen hebben eer-
der dit jaar in Uithoorn en De 
Kwakel bomen geïnspecteerd. 
Niet alle bomen zijn gezond. En-
kele bomen hebben een slechte 
conditie en hebben niet lang meer 
te leven. Omdat sommige van die 
bomen dreigen om te vallen, wor-
den ze nu gekapt. Wij hopen dat 
u weinig overlast van het kappen 
ondervindt.

Voor de lijst van bomen en over-

zichtstekening verwijzen wij u 
naar www.uithoorn.nl/werkinuit-
voering. De werkzaamheden vin-
den plaats tot medio december.

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) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een 
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april 
2020 een afspraak worden gemaakt.

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. Ook het loket Informatie- en Adviespunt 
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische 
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. 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 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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.

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/RaadUit-
hoorn

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

Wist je 
dat?

Om bewoners en onderne-
mers te helpen om meer grip 
te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn aan-
gesloten bij Startpunt Geld-
zaken. Startpunt Geldzaken 
stelt online geldplannen be-
schikbaar voor huishoudens 
in verschillende omstandig-
heden. Het kan onder ande-
re uitkomst bieden voor men-
sen die meer geld over zou-
den willen houden, in finan-
ciële problemen zitten, maar 
ook voor mensen die juist re-
gelmatig geld over houden of 
willen sparen voor de studie 
van (klein)kinderen. Ook zijn 
er plannen beschikbaar voor 

jongeren en ondernemers. 
Voordeel van de online geld-
plannen is dat ze anoniem in-
gevuld kunnen worden en op 
een tijdstip dat het uitkomt. De 
geldplannen zijn te vinden via: 
www.startpuntgeldzaken.nl/
uithoorn.

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aan-
vragen van bijzondere 
bijstand, kwijtschelding 
voor gemeentebelastin-
gen, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een com-
puter voor schoolgaan-
de kinderen, de Voedsel-
bank en nog veel meer.

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

Compliment voor 
mantelzorgers Uithoorn en 
De Kwakel
Op dinsdag 10 november was 
de Nationale Dag van de Mantel-
zorg. Ria Zijlstra, wethouder Zorg: 
“Mantelzorger zijn betekent dat je 
langer dan 3 maanden, meer dan 
8 uur per week, zorg biedt aan je 
partner, kind, familielid of vriend. 
Vaak naast de rest van je gezin, 
je baan of school. Ga er maar aan 
staan! De gemeente stuurt de ons 
bekende mantelzorgers op de 
Dag van de Mantelzorg een Com-
pliment toe. Omdat we zien hoe 
ongelooflijk belangrijk zij zijn voor 
onze inwoners die zorg nodig heb-
ben. En omdat zij daar alle aan-
dacht en steun voor verdienen!”

Vraag ook een compliment aan
Het compliment is toegestuurd 

aan alle mantelzorgers in de ge-
meente die zijn ingeschreven bij 
Mantelzorg & Meer. Wie zich aan-
meldt vóór 15 december krijgt het 
Mantelzorgcompliment alsnog dit 
jaar. Aanmeldingen van na die da-
tum ontvangen het compliment in 
2021. Een mantelzorger krijgt het 
Mantelzorgcompliment voor de 
zorg aan één of meer personen. 
Iemand die zelf de zorg krijgt, kan 
ook een Mantelzorgcompliment 
aanvragen, voor elke mantelzor-
ger één. 

Aanmelden?
Aanmelden voor inschrijving als 
mantelzorger bij Mantelzorg & 
Meer kan op www.mantelzorgen-
meer.nl/mantelzorg/aanmelden/.

Herdenkingsavond ‘een 
lichtje (voor) thuis’
We kennen allemaal wel iemand 
waarvan we houden, die niet 
meer onder ons is. Of iemand 
die het moeilijk heeft. We willen 
graag hierbij stil staan en voor de-
ze mensen een kaarsje branden.
Het branden van een kaarsje 
staat voor liefde, licht en warmte. 
Het maakt een gemis of een be-
paald gevoel tastbaar. Ook wor-
den er vaak kaarsjes gebrand als 
er iemand ziek is of op een ande-
re manier een duwtje in de rug no-
dig heeft. Het geeft steun in moei-
lijkere tijden.
Vorig jaar is voor het eerst een 
herdenkingsavond op de Algeme-
ne Begraafplaats Uithoorn geor-
ganiseerd. Met veel succes. Het 
stilstaan bij een indringende ge-
beurtenis, het gemis van een dier-
bare, het vrijwillig stilstaan bij ver-
driet met meerdere mensen op 
een avond geeft kracht en ver-
bindt. Daarom wordt het dit jaar 

weer georganiseerd. Deze avond 
ziet er door de huidige maatrege-
len wel anders uit. 
Er wordt een online herdenking 
georganiseerd op vrijdag 27 no-
vember vanaf 20.00 uur. De or-
ganisatie van deze herdenkings-
avond wordt door Day to Day uit-
vaartbegeleiding gedaan. Houd 
zowel onze website en facebook-
pagina als die van Day to Day uit-
vaartbegeleiding de komende we-
ken in de gaten voor meer infor-
matie.

Geen Sinterklaasintocht 
dit jaar

Versier de dorpen met 
zoveel mogelijk lichtjes op 
11 november
In verband met de coronamaatre-
gelen verloopt ook Sint-Maarten 
vanavond 11 november anders 
dan andere jaren. De Veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland ad-
viseert om dit jaar niet met kinde-
ren langs de deuren te gaan. De 
gemeente Uithoorn staat achter 
dit advies, maar dat betekent niet 
dat er helemaal niks kan en mag.
De gemeente roept iedereen op 
om Uithoorn en De Kwakel op 11 
november zoveel mogelijk te ver-
sieren met lichtjes. Want volgens 
de gemeente zijn de Sint Maar-
ten lampionnen niet alleen leuk 
op straat, maar ook als versiering 
in huis. Of in de tuin of op het bal-
kon. Trots op het resultaat? Maak 

er een foto van. Stuur de foto naar 
communicatie@duoplus.nl en zet 
erbij: Sint Maarten. De gemeen-
te is van plan de foto’s te bunde-
len en er een collage van te ma-
ken die later op de Facebookpa-
gina van de gemeente te zien is.

Nieuw systeem voor 
straatverlichting in 
gemeente Uithoorn
Vanaf 16 november test netbe-
heerder Liander de straatverlich-
ting in de gemeente Uithoorn. Tij-
dens deze testperiode, kan het 
zijn dat de straatverlichting op 
sommige plekken overdag brandt. 
Ziet u overdag ergens brandende 
straatverlichting? Deze lantaarn-
palen zijn dan nog niet goed aan-

gesloten op het nieuwe systeem. 
Geef dit a.u.b. zo snel mogelijk 
door aan de gemeente. 

Meer informatie over het stop-
pen van het TF-signaal in Noord-
Holland kunt u ook vinden op  
www.liander.nl/stoppen-tf-noord-
holland.

Groenafval graag naar de 
officiële groendepots!
Bij Het Fort 1 in De Kwakel (op het 
talud van de waterkering) is een 
locatie ‘ontstaan’ waar groenafval 
wordt gestort. Dit is een tijd lang 
gedoogd en met regelmaat werd 
het ‘groendepot’ ook geleegd 
door de gemeente.

Echter, Waternet heeft de ge-
meente enige tijd geleden ge-
sommeerd een einde te maken 
aan deze situatie. Het is namelijk 
verboden volgens artikel 4.3 be-
treffende de zorgplicht voor wa-
terkeringen. Hierin staat in lid 2, 
onder d. geschreven dat er altijd 
onbelemmerd zicht op de dijkbe-
kleding moet zijn. Daarnaast is de 
kans groot dat er afval in het wa-
ter terecht komt als gevolg van 
wind of menselijk handelen. De 
gemeente kan een hoge boete 
krijgen van Waternet.

In de buurt van Het Fort 1 zijn 
drie officiële groendepots, die ge-
bruikt kunnen worden. Bij de Tra-
verse, Rozenlaan en op de Half-

weg. Wij vragen de inwoners ge-
bruik te maken van de depots en 
geen groenafval te storten bij het 
Fort 1.



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) 513 111. 
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 

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het coronavirus
- Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
- Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl. 
- Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer beschikbaar: (0800) 13 51. 
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 voor een afspraak met de GGD.
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
- De laatste regionale noodverordening vindt u op 
 https://veiligheidsregioaa.nl/regio/organisatie/documenten/

Zwaardere coronamaatregelen 
tot 19 november
De coronamaatregelen van 14 oktober zijn tij-
delijk nog strenger geworden. Na 19 november 
gelden de regels van 14 oktober weer. Half de-
cember bespreekt het kabinet wat er daarna no-
dig is. Hieronder staan de regels voor de perio-
de tot 19 november.

Blijf zoveel mogelijk thuis
• Blijf zoveel mogelijk thuis.
• Werk zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar 

het werk als het echt niet anders kan.

Nieuwe regels voor groepen
• Ontvang thuis maximaal 2 gasten op een 

dag. De mensen van uw eigen huishouden 
tellen niet mee. Kinderen tot 13 jaar tellen 
niet mee.

• De groep mag binnen niet groter zijn dan 
2 mensen. Bijvoorbeeld in een gebouw. De 
groep mag buiten niet groter zijn dan 2 men-
sen.

• Bij uitvaarten mogen er vanaf 9 november 
maximaal 30 mensen zijn.

• Bij huwelijksvoltrekkingen mogen maximaal 
20 mensen zijn.

Sporten vanaf 18 jaar
• Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van 

anderen.
• Sport alleen. Of met 1 iemand anders. Dus 

niet met meer mensen. 
• U mag dus ook geen lessen volgen met meer 

dan 2 mensen.
• Wedstrijden mogen niet.

Sporten tot 18 jaar
• De sportregels gelden niet voor kinderen tot 

18 jaar.
• Zij mogen wel in grotere teams sporten. Of 

met meer kinderen bij elkaar.
• Zij mogen wel wedstrijden spelen met teams 

van hun eigen club.

Bioscopen en musea gesloten
De meeste plekken en gebouwen waar veel 
mensen bij elkaar komen zijn gesloten. Dat geldt 
voor binnen en buiten. Dit zijn bijvoorbeeld:
• Bioscopen en theaters
• Dierenparken en pretparken
• Zwembaden

Sommige plekken en gebouwen blijven open. 
Bijvoorbeeld:
• Hotels
• Sportscholen
• Luchthavens
• Huwelijkslocaties (maximaal 20 personen)
• Uitvaartcentra (vanaf 9 november maximaal 

30 personen)

Nieuwe regels voor reizen
Voor reizen in Nederland geldt: 
• Ga zo min mogelijk op reis.
• Reis alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld 

voor uw werk.
• Reis niet met de auto tijdens de spits.
• Reis ook niet met de trein of bus tijdens de 

spits.

Reis niet naar het buitenland tot half januari, ook 
niet voor vakantie of familiebezoek. 
Reis alleen naar het buitenland als het echt no-
dig is. Als u terugkomt uit een land met een oran-
je reisadvies dan moet u 10 dagen thuisblijven. 
Ook als u geen klachten heeft. 
Dus u gaat ook niet naar de supermarkt; vraag 
aan buren of familie of zij eten voor u halen.

Verder gelden de basisregels nog steeds, zo-
als anderhalve meter afstand houden, vaak uw 
handen wassen, en een mondkapje dragen daar 
waar dat moet. Meer informatie: rijksoverheid.
nl en www.uithoorn.nl/coronavirus. Daar vindt u 
ook de coronaregels voor Amsterdam-Amstel-
land, de regio waar Uithoorn onderdeel van is. 

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
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.
• Gewijzigd bestemmingsplan Vuurlijn 13, voor de sloop van oude bebou-

wing en realisatie van een vrijstaande woning, en het omzetten van een 
bedrijfswoning naar een burgerwoning. Dit bestemmingsplan heeft eer-
der ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend, wel zijn er 
ambtshalve wijzigingen voor dit plan doorgevoerd. Inzage vanaf 15 ok-
tober 2020 gedurende 6 weken. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afde-
ling wonen en werken, (0297) 513 111.

• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’, voor de bouw van een 
tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17. Op die kavel is een deel 
van de opstallen van het voormalige glastuinbouwbedrijf gesloopt. In-
zage vanaf 15 oktober 2020 gedurende 6 weken. Inlichtingen bij mw. 
B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-093958 Langs de Baan 3, het vergroten van de woning (ontvan-

gen 23-10-2020):
• 2020-094870 Geertruidahoeve 40, het plaatsen van openslaande deu-

ren in de voorgevel (ontvangen 27-10-2020);
• 2020-095337 Industrieweg 6, het vervangen van 2 lichtreclames (ont-

vangen 28-10-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-091183, Gouwzee 63, het aanbouwen van een berging (ingetrok-

ken 22-10-2020);

• 2020-094362, Elbe 14, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzij-
de (vergunningsvrij, verzonden 28-10-2020);

• 2020-093475, Weegbree 15, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde (vergunningsvrij, verzonden 28-10-2020);

• 2020-090350, Kalslagerweg ter hoogte van nr. 20, het aanleggen van 
een waterleiding voor een hemelwaterberging (vergunningsvrij, verzon-
den 02-11-2020);

• 2020-092374, Knobbelzwaan 33, het plaatsen van een schutting (inge-
trokken 26-10-2020).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-088200, Buitendijks 23, het plaatsen van een bijbehorende bouw-

werk met een open constructie en hiermee de parkeerplaats onderdeel 
te maken van de achtertuin (weigering 04-11-2020).

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
• 2020-083990, Amsteldijk-Noord 26, het plaatsen van zonnecollectoren 

en het vervangen van kozijnen bij een monument (verzonden 28-10-
2020);

• 2020-088198, Joost van den Vondellaan 24, het veranderen van de 
voorgevel (verzonden 29-10-2020);

• 2020-044122, Johan de Wittlaan 83, het verbouwen van een school tot 
woningen (verzonden 02-11-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-095506 het plaatsen van 20 reclameborden voor de actie “Open 

je wereld.nu” van 04 t/m 13-11-2020. (ontvangen 28-10-2020);
• 2020-096318, Arthur van Schendellaan, het aanvragen van een stand-

plaats voor een bevolkingsonderzoek. (ontvangen 29-10-2020);

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.
Uithoorn
• 2020-093987, Staartmees 14, vergunning ingebruikname gemeente-

grond voor het plaatsen van een container van 7-10 t/m 11-11-2020 
(verzonden 4-11-2020).
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