
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 gemeente@uithoorn.nl

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het corona-
virus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk priklocaties op de 
kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Op www.uithoorn.nl/
oekraine kunt u belangrijke informatie volgen rondom de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen en leest u antwoorden op veelgestelde vra-
gen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag
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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
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

De gemeente besloten heeft dat meer inwoners in 2022 recht 
hebben op de Energietoeslag? Daarnaast gaat het bedrag van 
de toeslag omhoog van 800 naar 1.300 euro. De gemeente 
zorgt dat het geld wordt overgemaakt aan huishoudens voor 
wie de toeslag is bedoeld. Inwoners die de toeslag van 800 euro 
al hebben ontvangen, krijgen dit jaar automatisch 500 euro ex-
tra; de uitbetaling daarvan is al gestart. De volledige Energie-
toeslag van 1.300 euro wordt nu ook uitbetaald aan inwoners 
die vallen onder een hogere inkomensnorm, namelijk 130 pro-
cent van het sociaal minimum. Meer huishoudens in gemeente 
Uithoorn krijgen dus een Energietoeslag in 2022. 

Zelf aanvragen?
Aanvragen van de energietoeslag kan tot en met 31 januari 
2023. Iedereen die na 7 november de energietoeslag toege-
kend krijgt, ontvangt het hele bedrag van 1.300 euro. Inwoners 
hoeven alleen een aanvraag te doen als zij dit nog niet eerder 
gedaan hebben. Inwoners van wie de aanvraag voor 7 novem-
ber is afgewezen omdat zij volgens de oude inkomensnorm 
te veel verdienden, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. 
Als zij volgens de nieuwe inkomensnorm wél recht hebben op 
de energietoeslag, dan krijgen zij dit jaar automatisch bericht 
van de gemeente. Meer info op de gemeentewebsite: www.uit-
hoorn.nl/energietoeslag. 

Voor hulp bij het aanvragen van de Energietoeslag kunt u een 
afspraak maken bij het Financieel Café van Uithoorn voor El-
kaar, via (0297) 303 044, of info@uithoornvoorelkaar.nu. Het Fi-
nancieel Café heeft extra spreekuur in de Bibliotheek Uithoorn 
op donderdag 8 december van 13.00 tot 16.00 uur.

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het ver-
lengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van 
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die be-
trouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de 
gemeentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaam-
heden) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die voor de 
komende periode op de planning staan. Er wordt nog steeds gewerkt 
op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. Ook op het toe-
komstig opstelterrein en de spoordijk vinden werkzaamheden plaats.

Opstelterrein en omgeving N201 
Op het opstelterrein krijgt de tramlijn zichtbaar vorm in november: 
waar in oktober de onderbaan aangelegd werd, volgen in november 
de dwarsliggers en spoorstaven. De vloer van de hal op het opstelter-
rein worden in november afgemaakt en overgedragen aan GVB, zodat 
zij de hal op deze vloer kan bouwen. Voor het stroomvoorzieningsge-
bouw vinden in november nog veel betonwerkzaamheden plaats, voor 
zowel de vloer als de wanden.

Afsluiting N201 tijdens weekend 18-21 november
In het weekend van vrijdag 18 tot en met maandagochtend 
21 november worden de liggers voor het viaduct over de N201 op 
zijn plaats gehesen. Deze liggers, zeven in totaal, vormen de ba-
sis van het viaduct. U bent welkom om te komen kijken, hierover 
vindt u meer informatie op uithoornlijn.nl/N201. Om de liggers vei-
lig op zijn plek te hijsen, is de N201 van vrijdagavond 18 novem-
ber 19.00 uur tot en met maandagochtend 21 november 05.00 
uur afgesloten voor verkeer. Er gelden omleidingen. Bij slecht 
weer (bijvoorbeeld harde wind of mist) stellen we de werkzaam-
heden een week uit.

WERKZAAMHEDEN IN NOVEMBER 2022

RECTIFICATIE

Spoordijk
Op de spoordijk gaat de aanleg van de trambaan verder. In de bocht 
van de spoordijk werkt aannemer Dura Vermeer de eerder geplaatste 
damwanden af met een zogenaamde deksloof en daarnaast plaatsen 
ze hier de staanders (stijlen) voor de geluidschermen. Op het rechte 
stuk van de spoordijk vindt ook in november nog grondwerk plaats en 
worden zogenaamde L-wanden langs de spoordijk geplaatst. Deze L-
wanden houden de grond op zijn plek. Eind november wordt begon-
nen met het plaatsen van de staanders voor de geluidschermen op het 
rechte deel van de spoordijk, dit duurt tot eind van het jaar. Ook vin-
den er veel kabel- en leidingwerkzaamheden plaats op de spoordijk en 
rond de nieuwe halte. 
Eind november zijn de nieuwe parkeerplaatsen in de Faunalaan klaar. 
In oktober is daarnaast gestart met de herinrichting van de straat Aan 

De omleidingsroute tijdens de afsluiting van de N201

De voorbereidingen voor het inhijsen van de eerste viaductdelen 
is in volle gang

Op het rechte deel van de spoordijk vinden komende maand 
veel grondwerkzaamheden plaats

HERSTELWERKZAAMHEDEN VUURLIJN
Nachtelijk onderhoud van 24 op 25 november Vuurlijn
In de nacht van 24 op 25 november (tussen 23.30 en 05.00 uur) wordt 
een deel van de rode coating op de Vuurlijn opnieuw aangebracht. 
Hierdoor wordt de kruising Vuurlijn – Ringdijk afgesloten. Gelijktijdig 
wordt er elders op de Ringdijk een stuk weg hersteld. Deze nachtelij-
ke afsluiting heeft gevolg voor al het verkeer van en naar De Kwakel. 

Asfaltwerkzaamheden Vuurlijn, ter hoogte van Batterij
Op 24 november zijn er reparatiewerkzaamheden ter hoogte van Bat-
terij tussen 07.00 en 16.00 uur. 

Omleiding
Voor beide herstelwerkzaamheden wordt een aparte omleiding met 
gele verkeersborden ingesteld. Voor de werkzaamheden op de krui-
sing Vuurlijn-Ringdijk moet al het gemotoriseerde verkeer van en naar 
De Kwakel alleen via de Drechtdijk rijden. 

Uitvoering afhankelijk van het weer
Het werk moet onder de juiste weersomstandigheden worden gedaan. 
Voor de zekerheid is er een alternatieve data gepland op 28 of 29 
november. We houden u via social media op de hoogte.

LAATSTE FASE VEILIGHEIDSINSPECTIE VAN BOMEN
Elk jaar controleert de gemeente bomen op hun levensvatbaarheid. 
Vanaf 21 november begint de aannemer met de laatste fase van het 
verwijderen van zieke bomen. We planten voor iedere gekapte, een 
nieuwe boom. Dit gebeurt in het najaar of vroeg in het voorjaar wan-
neer de bomen in rust zijn en nog geen bladeren hebben.

Bij het artikel “Uithoornse edi-
tie Over de Streep”, dat vori-
ge week in deze krant stond, 
is een verkeerd fotobijschrift 
geplaatst. De foto is van Nao-
mi Heidinga, projectleider 
van het “Dit zijn wij Uithoorn”, 
waar “Over de streep” deel 
van uitmaakte. Meer informa-
tie: www.ditzijnwijuithoorn.nl.
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de Zoom. Ter hoogte van Weegbree wordt in november aan de nieu-
we geluidschermen gewerkt: het aanbrengen van funderingspalen en 
de staanders van de schermen. De tussenliggende wanden – dit he-
ten cassettes – worden in december geplaatst.

Busbaan Faunalaan-busstation
Het eerste deel van het viaduct over de Zijdelweg (wanden, wegdek) 
wordt verwijderd. Dit duurt tot ongeveer half november, gevolgd door 
het aanbrengen van wapening voor de wanden. In dezelfde periode 
vinden bij het busstation er kabel- en leidingwerkzaamheden plaats 
voor zowel de trambaan als de nieuwe tramhalte Uithoorn Station.

Busbaan Boerlagelaan-Spoorhuis
Op dit deel van de busbaan zijn de grootste werkzaamheden afge-
rond. Op het terrein rond halte Uithoorn Centrum vinden nog enkele 
kleine werkzaamheden plaats in november.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en de 
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen 
via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn).

Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige situ-
atie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met de 
projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of 
telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet ze-
ker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd 
een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://zoek.offi cie-
lebekendmakingen.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. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van 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. Let op: Wilt 
u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan 
van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente 
Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in de be-
kendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht aan burge-
meester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn), ten-
zij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u hier-
tegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 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 burgemees-
ter en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders 
staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft on-
dertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, 
wordt met uw bezwaarschrift 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.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
zwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tijdens de 
bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt 
vermeld bij de betreffende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 
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 beroep-
schrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing verstu-
ren. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Recht-
bank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. 
Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekos-
ten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft on-
dertussen 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 indienen. Dit 
kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. 
U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld 
bij de betreffende publicatie. 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 Nieu-
we Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeers-
besluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke 
plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die web-
site ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïn-
formeerd 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
• 2022-107068, Drechtdijk 79, het uitbouwen van de woning (ontvangen 30-11-

2022);
• 2022-106996, Vuurlijn 78, het wijzigen van de bestemming voor het gebruik 

t.b.v. bestemmingsplan (ontvangen 28-10-2022);
• 2022-106983, Drechtdijk 35, het vernieuwen van de brug/oprit (ontvangen 28-

10-2022).
Uithoorn
• 2022-106575, Brandgans 1, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 27-

10-2022);
• 2022-107073, Bilderdijklaan 33, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 

31-10-2022);
• 2022-107049, Nolenlaan 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 28-10-

2022);
• 2022-106980, Faunalaan 103, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 28-

10-2022);
• 2022-111045, Randweg naast D 5989 en D5632, het plaatsen van tijdelijke 

woningen (ontvangen 08-11-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2022-104237, Eems 65, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken 27-10-

2022).

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 co-
lofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2022-092573, Burgemeester Kootlaan 30 en 32, het verbreden van een in-uit-

rit (buiten behandeling gesteld, 07-11-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onder-
staande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2022-095141, Vuurlijn Oost, het realiseren van de dijkverbetering (verzonden 

09-11-2022);
• 2022-095753, Boterdijk 31, verbouwen woonhuis (verzonden 10-11-2022).

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
• 2022-093785, Ter Braaklaan 23, het plaatsen van buitenunit van een warmte-

pomp (verzonden 09-11-2022);
• 2022-091033, Ebro 182, het plaatsen van zonnepanelen op het dak en de 

achtergevel (verzonden 01-11-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-107782, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten 

(ontvangen 01-11-2022);
• 2022-110949, Noorddammerweg 40, evenementenvergunning op 25 novem-

ber 2022 (ontvangen 08-11-2022).
Uithoorn
• 2022-107224, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning 

foodtruckfestival van 27 t/m 30 april 2023 (ontvangen 31-10-2022);
• 2022-108424, Amstelplein, evenementvergunning cadeaumarkt op 2 decem-

ber 2023. (ontvangen 03-11-2022);
• 2022-108422, Amstelplein, evenementvergunning cadeaumarkt op 23 sep-

tember 2023. (ontvangen 03-11-2022);
• 2022-108419, Amstelplein, evenementvergunning cadeaumarkt op 10 juni 

2023. (ontvangen 03-11-2022);
• 2022-109870, evenemententerrein Legmeer West, evenementenvergunning 

circus van 13 t/m 19 februari 2023. (ontvangen 06-11-2022);
• 2022-110583, evenemententerrein Legmeer-West, ontheffi ng art. 35 Alcohol-

wet van 27 t/m 30 april 2023. (ontvangen 07-11-2022);
• 2022-110066, Geometrielaan 13, het plaatsen van bouwmateriaal van 6 t/m 

30 januari 2023. (ontvangen 04-11-2022);
• 2022-110849, het plaatsen van reclameborden voor de “Cadeaumarkt” van 1 

t/m 4 maart 2023. (ontvangen 08-11-2022);
• 2022-103186, Dorpsstraat 49-51, vergunning voor kadastraal splitsen (aan-

gevraagd 17 oktober 2022).

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
• 2022-086511, Dorpsstraat 41, verkoopvergunning consumentenvuurwerk 

voor 29, 30 en 31 december 2022 (verzonden 28-10-2022);
• 2022-106793. Het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan 

de campagne “Fietsverlichtingscampangne overheid”. (verzonden 03-11-
2022);

• 2022-106794, het plaatsen van reclameborden voor het foodtruckfestival van 
20 t/m 27 april 2023. (ontvangen 28-10-2022) (verzonden 03-11-2022);

• 2022-097634, Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van olie-
bollen van 1 t/m 31 december 2022 (verzonden 03-11-2022);

• 2022-100148, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van 
oliebollen van 3 t/m 31 december 2022 (verzonden 08-11-2022);

• 2022-102233, het plaatsen van 13 kerstbomen, Winkeliersvereniging Het Ou-
de Dorp van 10 november 2022 t/m 31 januari 2023. (verzonden 09-11-2022);

• 2022-110849, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan 
“Cadeaumarkt” van 1 t/m 4 maart 2023. (verzonden 10-11-2022).

TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel. Inzageperiode van 5 

oktober 2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij A. Stevens, Afde-
ling wonen en Werken (0297) 513 111.

• Ontwerpbesluit - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn. Inzageperiode van 5 okto-
ber 2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

• Voorontwerpbestemmingsplan Schansgebied, Uithoorn. Inzageperiode van 2 
november 2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij J. dos Santos, 
afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit Bedrijventerrein, Uithoorn. 
Inzageperiode van 17 november 2022 tot en met 29 december 2022. Inlich-
tingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Vaststelling Omgevingsvisie Uithoorn 2040, gebiedsvisie Groene en Recrea-
tieve verbindingszone, Horecavisie en visie Recreatie en Toerisme, Uithoorn. 
Inzageperiode van 17 november 2022 tot en met 28 december 2022. Inlich-
tingen bij A. Krieger, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
RECTIFICATIE PUBLICATIE 19 OKTOBER TWEEDE HERSTEL-
BESLUIT BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN UITHOORN
Op 19 oktober heeft de gemeente de vaststelling door de gemeenteraad op 29 
september 2022 van het tweede herstelbesluit bestemmingsplan ‘Bedrijventer-
rein Uithoorn’ als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-
VG01, gepubliceerd. De stukken bestemd voor publicatie op ruimtelijke plannen 
bleken echter vervolgens redactionele fouten te bevatten. Om die reden wordt 
het besluit van de gemeenteraad van 29 september 2022 hierbij opnieuw gepu-
bliceerd met als doel de procedurele rechten van belanghebbenden die willen op-
komen tegen het besluit, te borgen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uit-
hoorn is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 12 
januari 2022 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2022:74. Tegen het bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Uithoorn was door belanghebbenden beroep aangetekend tegen 
het toekennen van de dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ ten behoeve 

van de watergang ten zuiden van de Thamerweg. Daardoor werden gebruiks- en 
bouwmogelijkheden van de percelen van de belanghebbenden bij de beroepen 
beperkt doordat deze onder overgangsrecht waren gebracht. Tevens was aan het 
perceel van een van de belanghebbenden een te lage milieucategorie toegekend. 
De Raad van State oordeelde in beide gevallen dat dit onterecht was. 
Wijzigingen in het moeder-bestemmingsplan als gevolg 
van het herstelbesluit
Het tweede herstelbesluit wijzigt het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 
op de volgende onderdelen:
• op de verbeelding behorende bij het plan zijn de dubbelbestemmingen ‘Wa-

terstaat - Waterkering’ en ‘Waterstaat - Waterlopen’ verwijderd langs de wa-
terkering ten behoeve van de watergang ten zuiden van de Thamerweg;

• de kadastrale percelen Uithoorn B 6678, Uithoorn B 9660 en Uithoorn B 
10001 krijgen de milieucategorie 4.1;

• onder 3.1 sub r. is een regel verwijderd; het artikel is verder opnieuw genum-
merd;

• artikel 16.3 sub b en artikel 17.3.1 sub b zijn aangepast in die zin dat geen 
toestemming van de waterbeheerder meer nodig is;

• in de toelichting is pagina 56 gewijzigd in verband met de wijziging van de mi-
lieucategorie;

• pagina 40 en de pagina’s 93-94 zijn verder gewijzigd in verband met het ver-
wijderen van de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ en ‘Waterstaat 
- Waterlopen’.

Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de Nota zienswij-
zen en het daarbij gevoegde overzicht van de wijzigingen. Deze nota is bijge-
voegd in het bestemmingsplan. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad liggen 
met ingang van 17 november 2022 gedurende zes weken ter inzage tot en met 
29 december 2022. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl met als kenmerk NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01. Daar-
naast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 
in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Beroep moet schrifte-
lijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen te-
vens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver-
zoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend, dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

VASTSTELLING OMGEVINGSVISIE UITHOORN 2040, 
GEBIEDSVISIE GROENE EN RECREATIEVE VERBINDINGSZONE, 
HORECAVISIE EN VISIE RECREATIE EN TOERISME
Op 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de bovenge-
noemde 4 visies vast te stellen.
Toelichting
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de Omgevingsvisie Uithoorn 2040, 
de gebiedsvisie Groene Recreatieve Zone, de Horecavisie en de visie Recrea-
tie en Toerisme.
Ter inzage
Van 17 november 2022 tot en met 28 december 2022 liggen de vier visies ter inza-
ge. U kunt de visies inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het 
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.
uithoorn.nl. De visies zijn ook digitaal te raadplegen https://uithoorndenktmee.nl - 
(Projecten - Omgevingsvisie, GRZ, Horecavisie en Recreatie en Toerisme) en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op ondergenoemde identifi catiecodes.
• Omgevingsvisie: NL.IMRO.0451. OVUithoorn2040-VG01
• Groene Recreatieve Zone: NL.IMRO.0451.VisieGRzone-VG01
• Horecavisie: NL.IMRO.0451. Horecavisie-VG01
• Visie Recreatie en Toerisme: NL.IMRO.0451.VisieRT-VG01
Wettelijk is bepaald dat de besluiten tot vaststelling van deze visies niet vatbaar 
zijn voor bezwaar en beroep. 

VERKEERSBESLUITEN VERKEERSPLAN DORPSCENTRUM 
UITHOORN GEPUBLICEERD
Het college van burgemeester en wethouders heeft 1 november 2022 de ver-
keersbesluiten voor het Verkeersplan Dorpscentrum vastgesteld. Deze besluiten 
zijn gepubliceerd op www.offi cielebekendmakingen.nl: 
1. Instellen 30 km/h-zone Koningin Máximalaan, Laan van Meerwijk en Thamer-

laan, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043;
2. Instellen geslotenverklaring voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtui-

gen met beperkte snelheid en mobiele machines op het Kwakelsepad en aan-
sluitende delen van de Ringdijk tot nabij de Vuurlijn en de Boterdijk tot nabij 
nummer 122, De Kwakel, kenmerk: 2022-081043;

3. Diverse verkeersmaatregelen Koningin Máximalaan, Uithoorn, kenmerk: 
2022-081043;

4. Diverse verkeersmaatregelen Laan van Meerwijk, Uithoorn, kenmerk: 2022-
081043;

5. Besluit verkeersmaatregelen Thamerlaan, Prinses Christinalaan en Prinses 
Irenelaan, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043;

6. Diverse verkeersmaatregelen kruispunt Koningin Máximalaan / Admiraal van 
Ghentlaan, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043;

7. Instellen geslotenverklaring voor autobussen, vrachtauto’s en voor landbouw- 
en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele ma-
chines op de Koningin Máximalaan, tussen de Thamerlaan en de gemeente-
grens met De Ronde Venen, Uithoorn, kenmerk: 2022-081043.

Een bezwaarschrift tegen deze besluiten kan door belanghebbenden worden in-
gediend bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na 
bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift kan verstuurd worden naar 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via de email: gemeente@uithoorn.nl. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
1.  Naam en adres;
2.  Datum bezwaarschrift;
3.  Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
4.  De reden(en) waarom u bezwaar maakt;
5. Schrijft u het bezwaarschrift in een vreemde taal, dan zorgt 
 u voor een vertaling;
6. (Bij voorkeur) een kopie van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken.
Voor meer informatie en de volledige verkeersbesluiten met bijbehorende situa-
tieschets gaat u naar www.offi cielebekendmakingen.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Op de Zijdelweg geldt een om-en-om-regeling, zodat verkeer 
doorgang vindt langs de werkzaamheden




