
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

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/

Versoepeling coronamaat-
regelen sinds 19 november
In de afgelopen weken golden 
strengere coronamaatregelen. 
Per 19 november zijn ze weer ver-
soepeld, en gelden de maatrege-
len weer zoals die op 14 oktober 
werden afgekondigd. 

Sinds 19 november geldt on-
der meer dat u weer 3 mensen 
per dag thuis mag ontvangen, in 
plaats van 2. Voor kinderen tot 13 
jaar geldt geen maximum. Buiten 
mag u met maximaal 4 mensen 

zijn, tenzij u met meer mensen 
één huishouden vormt. Verder 
gelden de basisregels nog steeds, 
zoals anderhalve meter afstand 
houden, vaak uw handen wassen, 
en zoveel mogelijk thuiswerken. 
Alle regels kunt u terugvinden op 
www.rijksoverheid.nl. Hou ook de 
website van de gemeente in de 
gaten. Op www.uithoorn.nl/coro-
navirus vindt u de (aanvullende) 
coronaregels voor de gemeente 
Uithoorn. 

Pakjesavond
Met de huidige coronamaatrege-
len kunnen we in kleine kring pak-
jesavond vieren. We houden af-
stand van anderen en ontvangen 
maximaal drie personen thuis. 
Kinderen tot 13 jaar vallen niet on-
der dit maximum. 
Met wat creativiteit kunnen op-
lossingen worden gevonden. Bij-
voorbeeld in kleine groepjes ver-
spreid over meerdere dagen of 
samen vieren via een digitale ver-

binding. Daarnaast doet Sint er 
goed aan om op tijd en bij voor-
keur alleen zijn inkopen te doen 
en waar mogelijk lokaal of anders 
online te winkelen.
Het kabinet heeft nog niet beslo-
ten welke maatregelen gelden 
rondom de kerstdagen en tijdens 
oud en nieuw. Maar hoe beter we 
ons nu aan de maatregelen hou-
den, hoe groter de kans op aan-
passing van de maatregelen.

Gemeentegids en 
afvalkalender 2021
Nog even en dan krijgt iedereen 
in de eerste twee weken van de-
cember de nieuwe gemeentegids 
en afvalkalender voor 2021. Dit 
jaar een geheel vernieuwde afval-
kalender. Op verzoek van veel in-
woners, weer een los exemplaar. 
Met visuele weergaven en lekker 
groot!

Uitleg kalender
Op de voorzijde staan handige 
tips, binnenin een plattegrond en 
de jaarkalender en op de achter-
zijde staat de wijkindeling voor de 
inzameling. In de inzamelwijken 
worden alle straten genoemd. Kijk 
in welke inzamelwijk u woont en 
vind deze wijk op de plattegrond. 
De kleur van uw inzamelwijk komt 
terug in de plattegrond. In de plat-
tegrond ziet u de symbolen voor 
uw wijk. Deze symbolen staan in 
de kalender en zo vindt u uw in-
zameldagen. De symbolen wor-
den verklaard in de legenda. Wij 
hopen dat deze versie u bevalt. 
En anders kunt u altijd op www.
uithoorn.nl/afval de afvalkalender 

bekijken en/of downloaden zoals 
u in de afgelopen jaren bent ge-
wend.

Half december nog geen 
gemeentegids en/of 
afvalkalender ontvangen?
Heeft u na 15 december niets ont-
vangen? Bel gerust naar het Klant 
Contact Centrum (0297) 513 111. 
Dan wordt de gemeentegids en 
afvalkalender alsnog per post aan 
u opgestuurd.

Wandelnetwerk Amstelland 
komt er aan

Herfstbladeren? Laat ze 
liggen, ze zijn juist nuttig 

Er komt een nieuw wandelnet-
werk langs de zuidkant van 
Noord-Holland. De aanleg van 
Wandelnetwerk Amstelland is op 
9 november gestart en duurt tot 
en met februari 2021. Wethouder 
Jan Hazen is blij met de komst 
van dit wandelnetwerk: ”Ook on-
ze dorpen Uithoorn en De Kwakel 
maken hier onderdeel vanuit. Zo 
zijn er onder meer routes langs de 
Amstel, langs het Zijdelmeer en 
het Fort aan de Drecht.”

Traject van 300 km
Het 300 kilometer lange netwerk 
verbindt bestaande ommetjes en 
langere wandeltrajecten tot één 
groot wandelgebied. Van Diemen 
tot Aalsmeer, door een prachtig 
en onverwacht groen landschap, 
ingeklemd tussen steden en dor-
pen. Het netwerk is vanaf het 
voorjaar van 2021 te raadplegen 
op www.wandelnetwerknoordhol-

land.nl. De gemeente Uithoorn is 
één van de medefinanciers van 
het netwerk. 

Wandelen via knooppunten
De aanleg van Wandelnetwerk 
Amstelland is een onderdeel van 
het provincie-brede Wandelnet-
werk Noord-Holland. De routes 
zijn in twee richtingen bewegwij-
zerd met duurzame routepaaltjes 
voorzien van een herkenbaar lo-
go, gekleurde pijlen en keuze-
puntnummers. De methodiek is 
vergelijkbaar met het fi etsknoop-
puntennetwerk. Op keuzepun-
ten is overstappen naar een an-
dere route mogelijk. Zogenaamde 
startpunten met parkeergelegen-
heid bieden wandelaars de keuze 
uit minimaal twee wandelingen. 
Met de app van Wandelnetwerk 
Noord-Holland kunnen wande-
laars bestaande en zelf samen-
gestelde wandelingen lopen. 

De egel overwintert het liefst on-
der een dikke hoop bladeren. On-
der de bladeren maken ze een 
holletje. Daarom is het goed om 
bladeren in de tuin te laten liggen, 
veeg ze op een hoopje in een 
hoek van de tuin, zodat de egels 
onder het bladerdek warm de win-
ter doorkomen. Bladeren isoleren 
namelijk erg goed. 
Niet alleen voor egels is een dik 
bladerdek nuttig. Onder het bla-
derdek houden zich ook bodem-
diertjes (wormen, insecten en 
rupsen) schuil. Dit is weer voed-
sel voor de vogels. Bodemdier-
tjes zijn ook belangrijk voor het 
gezond houden van de bodem. 
Ze eten resten op van dode plan-
ten en dieren. De resten die de 
bodemdiertjes niet kunnen ge-
bruiken, worden door schimmels 
en bacteriën afgebroken tot voe-
dingsstoffen voor planten. Met 
hun gewoel en gegraaf maken re-
genwormen de bodem luchtig en 
mengen ze de aarde. Egels zor-
gen ervoor dat het blad ‘verteert’ 
en geven de bodem extra en gra-
tis voedingsstoffen. Door deze 
natuurlijke samenwerking kan het 
regenwater hierdoor weer mak-

kelijker in de bodem wegzakken. 
En niet onbelangrijk, we wapenen 
ons meteen voor de volgende zo-
mer. De bladeren verteren tot een 
humuslaag die als een spons het 
water vasthoudt. In ons verande-
rend klimaat waarin zomers dro-
ger en warmer worden, erg nut-
tig. Egels zijn ook natuurlijke be-
strijders van schadelijke beestjes 
als rupsen, slakken en maden. Zij 
zorgen voor een natuurlijk even-
wicht in de tuin of openbaar groen 
zonder het gebruik van insecten-
verdelgers. De gemeente haalt 
daarom geen bladeren uit de ge-
meentelijke plantsoenen weg. De 
bladeren op het gras worden het 
plantsoen ingeblazen. Wel verwij-
dert de gemeente de bladeren uit 
de straten (op verhardingen). Bla-
deren op straat kunnen gladheid 
veroorzaken, zeker als het heeft 
geregend. Ook kunnen straatkol-
ken door de bladeren verstopt ra-
ken. Door alleen al de bladeren in 
de plantsoenen en tuinen te laten 
liggen, hebben vogels voedsel 
voor de wintermaanden, de egels 
een warm holletje en verbeteren 
we zonder al te veel inspanning 
onze fauna en fl ora. 

Aandacht voor kinder-
mishandeling blijft nodig
Gezinnen die te maken heb-
ben met huiselijk geweld en 
kindermishandeling moeten 
eerder in beeld komen bij hulp-
verlenende instanties. Vorige 
week werd landelijk aandacht 
voor kindermishandeling ge-
vraagd tijdens de Week tegen 
Kindermishandeling. Maar 
daarmee is kindermishande-
ling niet voorbij. De gemeen-
te Uithoorn wil er blijvend aan-

dacht voor vragen. Wethou-
der Ria Zijlstra (jeugd): ,,Het 
is niet makkelijk om (vermoe-
dens van) kindermishandeling 
te melden. Misschien denk je: 
wie ben ik om me ermee te be-
moeien? Toch is het belangrijk 
om actie te ondernemen! Ver-
moedens of ben je getuige? 
Twijfel niet maar bel met 0800-
2000 of chat via Veiligthuis.nl. 
Het is gratis en anoniem.”



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 
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.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-098372 Banken 1, het realiseren van een hooiberg met B&B ruim-

te (ontvangen 06-11-2020);
• 2020-098385 Het Korte Eind 5, het realiseren van een werkruimte. (ont-

vangen 06-11-2020).
Uithoorn
• 2020-097818 Eendracht 8, het plaatsen van een warmtepomp en ge-

luidscherm (ontvangen 04-11-2020);
• 2020-097921 Harlekijneend 34, het uitbreiden van de woning (ontvan-

gen 05-11-2020);

• 2020-098389 Prinses Irenelaan 12, het plaatsen van een dakkapel (ont-
vangen 09-11-2020);

• 2020-099592 Amsterdamseweg, het creëren van een jongeren ont-
moetingsplek (ontvangen 10-11-2020);

• 2020-099597 Arthur van Schendellaan 82, het plaatsen van een dakka-
pel (ontvangen 10-11-2020);

• 2020-099609 Frees 22, het vervangen van een draagmuur door een 
stalenbalk en het uitbreiden van de hal (ontvangen 10-11-2020);

• 2020-099612 Prins Hendriklaan 6, het uitbreiden van de woning (ont-
vangen 11-11-2020);

• 2020-099628 Zijdelveld 54, het vergroten van het bestaande hotel en 
het toevoegen van een bedrijfswoning (ontvangen 11-11-2020);

• 2020-100602 Dreeslaan 10, het plaatsen van een dakkapel (13-11-
2020);

• 2020-100609 Anthony Fokkerweg 26, het realiseren van wasboxen met 
een technische ruimte (13-11-2020);

• 2020-101451 Ringslang 36, het plaatsen van een dakkapel (16-11-
2020).

 VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2020-088856, Dwarsweg 6, het wijzigen van het gebruik van agrarische 

bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 05-11-2020).
Uithoorn
• 2020-086122, Spotvogel 2, het plaatsen van een overkapping (vergun-

ningvrij, verzonden 05-11-2020);
• 2020-091487, Harlekijneend 13, het plaatsen van een hek tbv inbraak-

beveiliging (ingetrokken 16-11-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-083999, Vuurlijn 30, het plaatsen van een terrasoverkapping (ver-

daagd, verzonden 10-11-2020).
Uithoorn
• 2020-083993, Wiegerbruinlaan bij rotonde, het plaatsen van een recla-

me aan de lichtmast (verdaagd, verzonden 11-11-2020).

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.
De Kwakel
• 2020-082386 Pastoor J. van Dijklaan 71, het plaatsen van een dakka-

pel op het achterdakvlak (verzonden 09-11-2020);
• 2020-082387 Anjerlaan 1, het plaatsen van een warmtepomp met ge-

luid reducerende schermen op het dak van de school (verzonden 18-
11-2020);

• 2020-086118, Vuurlijn 78, het melden brandveilig gebruik en het plaat-
sen van een reclame-uiting (verzonden 18-11-2020).

Uithoorn
• 2020-090351, Weegbree 48, het wijzigen van de garage pui (verzonden 

09-11-2020);
• 2020-094870, Geertruidahoeve 40, het wijzigen van kozijnen naar 

openslaande deuren van de woning (verzonden 04-11-2020);

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-100836, Kerklaan 16, exploitatievergunning (ontvangen 13-11-

2020).
Uithoorn
• 2020-098427,Prinsenhofje 101-221, ingebruikname gemeentegrond 

van 23 t/m 29 november 2020 (ontvangen 06-11-2020);
• 2020-100083, Amstelplein 67, exploitatievergunning (ontvangen 12-11-

2020);
• 2020-100180, Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning 

kansspelautomaten (ontvangen 13-11-2020);
• 2020-099594, Amstelplein, aanvraag incidentele standplaats van 01-

02-2021 t/m 01-06-2021 (ontvangen 11-11-2020);
• 2020-100809, Stationsstraat 22-24, exploitatievergunning (ontvangen 

16-11-2020); 
• 2020-101247, Pr. Christinalaan 125, exploitatievergunning (ontvangen 

17-11-2020).

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
• 2020-098427,Prinsenhofje 101-221, ingebruikname gemeentegrond 

van 23 t/m 29 november 2020 (verzonden 12-11-2020);
• 2020-080771, Amstelplein, (tijdelijke) standplaatsvergunning voor de 

verkoop van oliebollen van 1 t/m 31 december 2020 (verzonden 16-11-
2020);

• 2020-086049, Stationsstraat 41-45, exploitatievergunning horecabe-
drijf (verzonden 18-11-2020);

• 2020-094326, Albert Verweylaan, inrichten bouwplaats van 9 november 
2020 t/m 17 februari 2021 (verzonden 20-11-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVING
Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo) ter inzage heeft gelegd.
De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshalve actuali-
seren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 28 juni 2004, 
kenmerk 2003-28997, van de inrichting van Baggerdepot Noorddammer-
weg gelegen aan de Noorddammerweg te Uithoorn. 
Naar aanleiding van het op 28 december 2017 vastgestelde Landelijk Af-
valbeheerplan 2017-2029 (LAP3) en de op 19 juli 2019 vastgestelde eer-
ste wijziging van het LAP3 worden aanvullende voorschriften met betrek-
king tot afvalbeheer aan de omgevingsvergunning verbonden.
Zaaknummer: 9781273
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl 
onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-
pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaat-
se kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op 
verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de ge-
meente over alternatieve mogelijkheden van inzien. 
Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik ma-
ken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact op-
nemen met tel. 088-567 0200.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbe-
schikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.
odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. 
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen 
over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, 
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er 
wordt dan contact met u opgenomen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking 
en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

 KENNISGEVING
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. 
De melding betreft het uitvoeren van werkzaamheden aan CNG/LNG-voer-
tuigen, als nieuwe activiteit naast het uitvoeren van werkzaamheden aan 
dieselvoertuigen. Dit leidt niet tot een uitbreiding van het aantal voertuigen 
waaraan werkzaamheden worden verricht. 
Ontvangstdatum melding: 20 augustus 2020
Melder: Terberg Matec Nederland B.V.
Locatie: Bedrijvenweg 6, De Kwakel
Zaaknummer: 9899029
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op de website loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL




