
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

Handige links en informatie:
- 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 
- Coronatoegangsbewijs / coronacheckapp: 

www.coronacheck.nl printversie coronatoegangsbewijs 
www.coronacheck.nl/nl/print

- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 

WWW.UITHOORN.NL

Op veel plekken geldt het verplichte coronatoegangsbewijs. Het laten 
zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar 
en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook ver-
plicht. Waar u het coronatoegangsbewijs verplicht is en overige infor-
matie over het coronatoegangsbewijs kunt u hier nalezen: www.rijks-
overheid.nl/coronatoegangsbewijs.

Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen co-
ronatoegangsbewijs hoeft te laten zien. Zoals de supermarkt, in het 
openbaar vervoer, het mbo en hoger onderwijs. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Kijk hier voor alle informatie over het 
dragen van mondkapjes. www.rijksoverheid.nl/mondkapjes.

In en om huis
- Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. 
- Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. 

Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. 
- Houd 1,5 meter afstand. 
- Als uw huisgenoot besmet is dan moeten uw huisgenoot 

en u in quarantaine.

Locaties die onder voorwaarden open zijn 
- Open van 06.00 tot 18.00 uur: niet-essentiële winkels, zoals 

kledingwinkels en niet-essentiële dienstverlening, zoals 
zaalverhuur, contactberoepen, recreatie, pret- en dierenparken, 

	 wellnesscentra en sauna’s en zonnestudio’s.
- Open van 06.00 tot 20.00 uur: essentiële winkels, zoals 

supermarkten, dierenwinkels, drogisterijen opticiens en 
groothandels, Horeca, zoals restaurants en cafés. 

Evenementen 
- Evenementen zijn alleen toegestaan van 06.00 tot 18.00 uur. 
- Bij evenementen mogen maximaal 1250 mensen in een ruimte.

Kunst en cultuur
- Kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, 

theaters en concertzalen hebben geen verplichte sluitingstijd. 
- Bij vertoningen van kunst en cultuur mogen maximaal 

1250 mensen in een ruimte. 

Sport
- Er mag geen publiek aanwezig zijn bij amateursport 

en professionele sport. 

Onderwijs  
- In het MBO, HBO en WO geldt een maximum groepsgrootte 

van 75 personen per ruimte.

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

Gebruik mondkapje

Maatregelen die vanaf 
13 november gelden 

U kunt een papieren coronatoegangsbewijs maken van een vaccinatie 
en/of van een testuitslag. Het papieren bewijs moet u wel via een com-
puter maken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. U 
logt in met uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen. 
LET OP: De papieren versie biedt minder privacy. Door regelmatig een 
nieuwe QR-code te printen kunt u dit voorkomen.

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 telefoonnr 0800-14 21.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

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

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 711.332 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 26.384 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

Uithoorn Volledig Gedeeltelijk Vaccinatie Vaccinatie
  gevac. gevac. (1/2) gepland nog niet gepland

Week 34 67% 4% 0% 29%
Week 44 72% 11% 2% 15%

Positief geteste personen
In week 44 (1 november t/m 7 november) is het aantal positief getes-
te mensen in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 43% vergele-
ken met de week daarvoor. Het aantal coronameldingen nam in alle 
gemeenten toe. 
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 44   Week 43

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
130 441  81 275

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 41% hoger dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag bleef stabiel 
(van 15.4% naar 15,3%) ten opzichte van vorige week.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 44   Week 43

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
791 2.683  498 1.689

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 44

Meer informatie over het lenen van de bakfiets en openings-
tijden staan op www.uithoorn.nl/bakfiets. Zitten er bruikba-
re spullen bij? Denk dan aan kringloopbedrijf Ceres, naast 
het depot! Ophalen door Ceres is soms ook mogelijk.

Wie geen vervoer heeft om 
grofvuil naar het scheidingsde-
pot te brengen, kan gratis ge-
bruik maken van een leen bak-
fiets. Inwoners kunnen zon-
der kosten 1 kuub per 2 weken 
zelf naar het scheidingsdepot 
brengen. Maar niet iedereen 
heeft een vervoersmiddel om 
dit te doen. Daarom stelt de 
gemeente een gratis bakfiets 
ter beschikking. Af te halen bij 

het scheidingsdepot aan de Indu-
strieweg 29, 1422 AH in Uithoorn. 
Als de bakfiets beschikbaar is kan
deze 3 uur lang gebruikt worden. 
Neem wel een legitimatiebewijs 
mee. 

Het depot is open op maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 9 uur tot 12.30 uur en van 
13 uur tot 16.30 uur. Op dinsdag, 
donderdag en zondag is het schei-
dingsdepot dicht

Foto: Dit is niet een foto van 
de bakfiets van de gemeente, 
maar dient ter illustratie.

Fietstunnel Legmeerdijk open voor fietsers
De fietstunnel onder de Legmeerdijk bij
de kruising met de Burgemeester Kas-
teleinweg in de gemeente Aalsmeer is 
vanaf 17 november 2021 geopend voor 
fietsers. De aanleg van de fietstunnel 
zorgt er voor dat (brom)fietsers zonder
verkeerslichten straks in één keer veilig 
kunnen doorrijden onder de Legmeer-
dijk. Met de afronding van de fietstunnel
zijn de werkzaamheden voor de aanleg 
van de busbaan en herinrichting van de 
naastgelegen weg vrijwel gereed. De on-
geveer 110meter lange fietstunnel onder
de Legmeerdijk is alleen bedoeld voor
brom- en fietsverkeer. Het ontwerp is zo
gemaakt dat het ruim oogt, onder ande-
re door de schuine wanden van de on-
derdoorgang. De extra verlichting zorgt 
er voor dat de tunnel overzichtelijk blijft.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

WWW.UITHOORN.NL

• Voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau. Inzageperiode van don-
derdag 18 november 2021 t/m woensdag 1 december 2021. Inlichtin-
gen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN POLITIEBUREAU
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voor-
nemen om op de locatie Koningin Máximalaan (gelegen tussen de begraaf-
plaats en het voormalige WAPOterrein) een nieuw politiebureau te reali-
seren. In 2017 heeft de politie de wens uitgesproken om het politiebureau 
in Uithoorn en Aalsmeer te verplaatsen en samen te voegen tot een ro-
buust Basisteam. Vanuit de Eenheid Amsterdam is de wens tot besluit ge-
komen om het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn gezamenlijk te huisvesten 
op een nieuwe locatie centraal gelegen in het teamgebied. Het kavel aan 
de Koningin Maximalaan is gekozen. Het politiebureau is niet passend bin-
nen het vigerende bestemmingsplan. Om het politiebureau juridisch pla-
nologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestem-
mingsplan noodzakelijk.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 18 november 2021 t/m woensdag 1 de-
cember ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voor-
ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
LET OP: 
Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het klantcontactcentrum van de ge-
meente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over 
de vaststelling van het bestemmingsplan.
In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de 
website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen wor-
den ingediend.
Uithoorn,17 november 2021

INSCHRIJVING AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING
Wilt u als politieke groepering meedoen met de verkiezing van de leden van 
de gemeenteraad op 16 maart 2022? U kunt uiterlijk 20 december 2021 
een verzoek indienen tot registratie van de aanduiding in het register wat 
door het centraal stembureau wordt bijgehouden. 
Uw politieke groepering moet voldoen aan de volgende eisen:
a) het moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid;
b) de statuten van de vereniging moeten in een notariële akte zijn opge-

nomen;
c) de vereniging moet zijn ingeschreven in het Handelsregister;
d) een waarborgsom van € 112,50 moet worden betaald aan de gemeen-

te.
Bij het schriftelijke verzoek tot registratie moeten worden overgelegd:
1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging 

zijn opgenomen;
2. een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 

van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregis-
terwet 2009 BES;

3. bewijs van betaling van de waarborgsom;
4. een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van 

haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal 
stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad of 
het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provincia-
le staten is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politie-
ke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een gel-
dige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrij-
ving aan te vragen.
Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij de afdeling burgerzaken van de ge-
meente, telefoonnummer 0297-513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-100693, Noorddammerweg 1, het bouwen van een woning. (ont-

vangen 01-11-2021);
• 2021-101081, Hoofdweg 177, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar plattelandswoning. (ontvangen 03-11-2021);
• 2021-101991, Vuurlijn 76, de garagedeur vervangen door een pui. (ont-

vangen 06-11-2021);
• 2021-102060, Pastoor J. van Dijklaan1, het plaatsen van een dakkapel. 

(ontvangen 08-11-2021).
Uithoorn
•	 2021-100685,	Cartografi	elaan	38,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.	(ont-

vangen 02-11-2021);
• 2021-101968, Ebro 128, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

07-11-2021);
• 2021-101997, A.M. de Jonglaan 29, het verbouwen van een bedrijfs-

ruimte tot woning. (ontvangen 05-11-2021);
• 2021-102927, Industrieweg 6, het plaatsen van nieuwe gevelreclame. 

(ontvangen 09-11-2021);
• 2021-103215, Rugstreeppad 18, het uitbreiden van de woning en het 

plaatsen van een daklicht. (ontvangen 10-11-2021).

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
• 2021-087547, Bisschopshof 2, het plaatsen van een beschoeiing van 

1.3 m hoog (verzonden 03-11-2021).
Uithoorn
• 2021-087329, in het Midden 45, het renoveren en uitbreiden van de wo-

ning (verzonden 05-11-2021)
• 2021-086233, ter hoogte van de Amsterdamseweg, het wijzigen van het 

viaduct ten bate van de realisatie van de Uithoornlijn (verzonden 05-11-
2021)

• 2021-086221, Admiraal van Ghentlaan 59, het wijzigen van de bestem-
ming kantoor naar een kantoorvilla (wonen en werken) (verzonden 05-
11-2021)

•	 2021-064681,	Amstelplein,	Legmeerplein,	Potgieterlaan,	Arthurvan	
Schendellaan, Zijdelwaardplein, het wijzigen van het gebruik openbare 
weg naar standplaats (verzonden 18-10-2021).

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.
Uithoorn
• 2021-095936, het plaatsen van kerstbomen op diverse locaties in het 

centrum van Uithoorn van 20 november 2021 t/m 31 januari 2022. (ver-
zonden 05-11-2021);

• 2021-096436, evenementenvergunning intocht van Sinterklaas op 13 
november 2021 (verzonden 09-11-2021).

Uithoorn
• 2021-097516, Koningin Julianalaan 20, incidentele festiviteit op 14 no-

vember 2021 (verzonden 09-11-2021);
• 2021-101736, Grevelingen 30, incidentele festiviteit op 1 juli 2022 (ver-

zonden 11-11-2021).

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 
Uithoorn 2020. Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlich-
tingen 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. 

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 
 www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding 
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

 WERKZAAMHEDEN N201 BIJ HET  AMSTELAQUADUCT 
De N201 wordt ter hoogte van het Amstelaquaduct afgesloten van don-
derdagavond 25 november 19.00 uur tot vrijdagochtend 26 november 
06.00	uur.	Lokaal	verkeer	tussen	het	kruispunt	Amsterdamseweg	met	
de N201 in Uithoorn en de aansluiting met de N196 in De Ronde Venen 
wordt met gele borden omgeleid via de Amsterdamseweg en N196 (en 
vice versa). Doorgaand verkeer wordt via de A9 geleid.

Onderhoud
Het is noodzakelijk het Amstelaquaduct en de Waterwolftunnel 3 keer 
per jaar volledig af te sluiten voor onderhoud. Dit om de veiligheid van 
het onderhoudspersoneel te waarborgen en de werkzaamheden snel-
ler te kunnen uitvoeren. De wanden en markeringen worden gereinigd, 
zwerfvuil verwijderd en de riolering en veiligheidsmiddelen worden ge-

controleerd. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, vinden de 
werkzaamheden	’s	nachts	plaats.

Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 
0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl of 
via www.noord-holland.nl 

 AFSLUITING RANDWEG, WERKZAAMHEDEN UITHOORNLIJN 
Vanaf maandag 22 november tot en met vrijdag 3 december 2021 is 
het nodig om de kruising spoordijk/Randweg af te sluiten voor alle 
verkeer.	De	 in-	en	uitrit	van	de	woonwijk	Langs	de	Baan	blijft	open	
voor verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid:
•	 Als	fi	etsers	of	voetganger	maakt	u	gebruik	van	de	oversteek	ter	

hoogte van Bieslook;
• Gemotoriseerd verkeer rijdt via de Zijdelweg, Koningin Maximalaan 

en de Noorddammerweg (of omgekeerd).
Meer informatie via www.uithoornlijn.nl of volg Uithoornlijn via de bou-
wapp https://debouw.app/projects/uithoornlijn/updates. 

 OMLEIDING FIETSPAD BIJ GEMEENTEHUIS
Er	wordt	gewerkt	voor	het	gemeentehuis	op	het	fi	etspad.	U	heeft	vast	
al gemerkt dat er een tijdelijke verbindingsweg is gemaakt. Fietsers 
moeten	hierdoor	omrijden.	Op	de	rijbaan	is	een	geel	fi	etspad	gemaakt	
(aan	de	kant	van	de	bushalte).	De	fi	etsroute	staat	met	gele	omleidings-
borden aangegeven. Hou rekening met elkaar en rij voorzichtig! 

Let op: 
-	 Auto’s	die	vanaf	het	Zijdelveld	de	Koningin	Máximalaan	op	willen	

rijden moeten verplicht rechtsaf. Rij door totdat u veilig van richting 
kunt veranderen / keren.

- Rij met de auto door TOT de gele stopstreep bij het stoplicht. Het 
stoplicht werkt op een radar en geeft pas groen als de radar de au-
to	goed	‘meet’.	(rij	niet	te	ver	door	of	stop	ver	voor	de	streep).	

-	 Dat	er	rechts	op	de	ventweg	fi	etsers	naast	u	rijden	en	voor	de	gele	
stopstreep	bij	het	stoplicht	voorlangs	moeten	om	naar	de	fi	etsers-
oversteek te gaan.

Volg de bouwapp https://debouw.app/projects/realisatie-verkeers-
plan-centrum-uithoorn/updates voor al het nieuws over het verkeers-
plan Uithoorn. 

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 
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.




