
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

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 
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Op veel plekken geldt het verplichte coronatoegangsbewijs. Het la-
ten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 
jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij 
ook verplicht. Waar u het coronatoegangsbewijs verplicht is en ove-
rige informatie over het coronatoegangsbewijs kunt u hier nalezen: 
www.rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs 

Bewoners van de gemeente Uithoorn met (lichte) klachten kunnen 
zich tot en met 12 december zonder afspraak, gratis en dichtbij huis la-
ten testen op corona. De GGD-testunit staat tot en met 12 december 
op het Zijdelwaardplein. De unit wordt door één bezoeker tegelijk be-
treden, waarna de test wordt uitgevoerd. Andere bezoekers wachten 
buiten totdat zij aan de beurt zijn. Buiten kunnen bezoekers met mond-
kapje op, op voldoende afstand wachten.

Praktische informatie
De testunit op het Zijdelwaardplein is dagelijks geopend van 9 tot 12 
en 13 tot 16 uur. Een afspraak maken is niet nodig. De test is gratis. 
Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u deze heeft. Het dragen 
van een mondkapje is verplicht.

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

GGD testunit drie weken op 
Zijdelwaardplein

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

Gebruik mondkapje

Maatregelen 

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 tel. 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
- 17.043 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
- 26.249 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

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

Week 44 72% 11% 2% 15%
Week 46 72% 11% 2% 14%

Positief geteste personen
In week 46 (15 november t/m 21 november) is het aantal positief ge-
teste mensen in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 40% verge-
leken met de week daarvoor. Het aantal coronameldingen nam in alle 
gemeenten en stadsdelen toe. 
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 46   Week 45

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
325 1.103  231 784

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 17% hoger dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag is met 2% ge-
stegen ten opzichte van vorige week (van 17% naar 19%).
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 46   Week 45

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.490 5.055  1.200 4.071

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 46

Op www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen staat 
ook informatie over het aan-
vragen van bijzondere bij-
stand, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een compu-
ter voor schoolgaande kin-
deren, de Voedselbank en 
nog veel meer.

De gemeente Uithoorn ver-
schillende mogelijkheden en 
regelingen heeft om inwoners 

met een krappe beurs te onder-
steunen? Deze regelingen staan 
op de website www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen. Op deze site 
staat bijvoorbeeld informatie over 
onze schuldhulpverlening. De 
schuldhulpverleners ondersteu-
nen onder andere bij het maken 
van een overzicht van uw inkom-
sten en uitgaven, bij het maken 
van betaalafspraken met schuld-

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat 
iedereen de basisregels blijft volgen. Onderstaande maatregelen ko-
men boven op de adviezen en regels die op dit moment al voor ieder-
een gelden zoals:

In en om huis
-	 Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat

niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
- Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 

jaar zijn hiervan uitgezonderd. 
- Gaat u bij anderen op bezoek of ontvangt bezoek? Doe dan een 

zelftest.
- Als uw huisgenoot besmet is dan moeten uw huisgenoot en u in 

quarantaine.
- Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar 

en kinderen tot en met 12 jaar.

Sluitingstijden
-	 Noodzakelijke winkels blijven open tot 20.00 uur ‘s avonds. Zoals

de supermarkt en de drogist.
- Essentiele dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypo-

theekadviseur en medische contactberoepen houden normale 
openingstijden.

- Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 
17.00 en 05.00 uur.

Sport
Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur 
niet meer toegestaan. Topsporters (trainen en wedstrijden spelen) en 
professionele kunst en cultuur beoefening mag wel na 17.00 uur. Zon-
der publiek.

Onderwijs 
Het onderwijs blijft open. Wel komen er extra afspraken om versprei-
ding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in 
de scholen en voor personeel en leerlingen vanaf groep 6 en in het 
voortgezet onderwijs mondkapjes in de gang. En regelmatige zelftes-
ten. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een 
snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. 

Alle maatregelen teruglezen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen

eisers en bij een dreigende situ-
atie, zoals huisuitzetting of afslui-
ting gas, water, licht. Denkt u dat 
de schuldhulpverlening kan hel-
pen? Maak dan een afspraak via 
het Sociaal Loket. Zij zijn te be-
reiken van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur via 
(0297) 513 111. 
Een e-mail sturen kan ook: 
schuldhulpverlening@uithoorn.nl.



In	januari	2022	start	de	aanleg	van	de	Uithoornlijn	offi	cieel.	Op	dit	mo-
ment vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats op de spoor-
dijk en vlak bij de huidige bushalte Uithoorn Centrum. Er worden ook 
voorbereidingen gedaan om de kruising van de spoordijk met de 
Randweg in te richten voor de tram. Via onder andere de gemeente-
pagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden 
voor de Uithoornlijn. 

Voorbereidende werkzaamheden
Bij deze bushalte wordt een tijdelijke op- en afrit voor bussen aange-
legd vanaf de busbaan naar de Petrus Steenkampweg/Amsterdamse-
weg. Op en rond de spoordijk wordt onder andere voorbelasting aan-
gebracht. Voorbelasten is het aanbrengen van extra grond om de on-
dergrond in te laten klinken. Door de druk wordt de hoeveelheid lucht 
in de grond verminderd en de ondergrond steviger. 

Omleiding Randweg
Voor de aanleg van de Uithoornlijn geldt een tijdelijke omleiding. De 
Randweg is ter hoogte van de spoordijk nog tot en met vrijdag 3 de-
cember afgesloten voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers gebrui-
ken de oversteek bij Bieslook. Gemotoriseerd verkeer rijdt via de Zij-
delweg, Koningin Maximalaan en de Noorddammerweg (of omge-
keerd). 

Omleiding oversteek Bieslook
Vanaf 8 december 2021 rijdt er veel bouwverkeer over de spoordijk. 
Om	te	voorkomen	dat	bouwverkeer	en	fi	etsers/voetgangers	elkaar	
kruisen, wordt de spoordijk vanaf dat moment afgesloten voor wan-
delaars en geldt er een tijdelijke omleiding. Fietsers en voetgangers 
maken gebruik van de oversteek bij Aan de Zoom/Faunalaan. De om-
leiding geldt tot april 2023. Vanwege de werkzaamheden aan de fun-
dering van de bruggen, worden de bruggen tijdens de aanleg van de 
tramlijn elders opgeslagen. 

Omleiding Amsterdamseweg/Thamerlaan 
Bij de huidige bushalte Uithoorn Centrum vinden ook voorbereidende 
werkzaamheden plaats. Deze duren toten met vrijdag 24 december 
2021. De Amsterdamseweg richting de N201 is na de Petrus Steen-
kampweg afgesloten van donderdag 16 tot en met donderdag 23 de-
cember 2021. Er geldt een omleiding. Lokaal gemotoriseerd verkeer 
rijdt vanaf de Petrus Steenkampweg of de Thamerweg richting de 
N201 via de Molenlaan. Fietsers en voetgangers gebruiken de Burge-
meester van Meetelenstraat en de Wilhelminakade. Doorgaand ver-
keer rijdt via de Thamerlaan, de Koningin Maximalaan, de Zijdelweg 
en de Wiegerbruinlaan.

Verkeersbesluit tijdelijke snelheidsverlaging 
Amsterdamseweg/Petrus Steenkampweg
Om bussen tussen de Amsterdamseweg en de Petrus Steenkamweg 
veiliger te laten in- en uitvoegen wordt hier de snelheid verlaagd van 
50	km/u	naar	30km/u.	Het	fi	etspad	van	en	naar	de	Thamerweg	wordt	
met	een	voorrangssituatie	geregeld	om	fi	etsers	beter	naar	de	Thamer-
weg	te	leiden.	Dit	verkeersbesluit	vindt	u	onder	de	offi	ciële	bekendma-
kingen op deze gemeentepagina.
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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
- 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

Dit zijn Wij Uithoorn zoekt 
nieuwe deelnemers 

Het Participatieplatform 
Sociaal Domein heeft jou 
nodig! Word lid!
Word onderdeel van het team en-
thousiaste en zeer gemotiveerde 
inwoners in het Participatieplat-
form Sociaal Domein. Het Partici-
patieplatform Sociaal Domein ad-
viseert gevraagd en ongevraagd 
het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad 
over de inrichting en uitvoering 
van de taken in het Sociaal Do-
mein,	specifi	ek	zorg,	werk	en	in-
komen vanuit het hart van de ge-
meenschap aan de Gemeente. 

Wil jij je met jouw deskundigheid 
verdiepen	in	thema’s	zoals:	Wet	
maatschappelijke ondersteuning; 
Jeugdzorg en -hulpverlening; Ou-
deren- en thuiszorg; Bijstand en 

(arbeids)participatie; Schuldhulp-
verlening en armoede; VN-Ver-
drag over de rechten van mensen 
met een handicap. 

Interesse? 
Heb je interesse en ben je in-
woner van de gemeente Uit-
hoorn, mail dan jouw sollicita-
tie (voorzien van een korte cur-
riculum vitae en motivatie) naar 
info@ppsduithoorn.nl. 

In	‘Dit	Zijn	Wij	Uithoorn’	gaan	twee	
inwoners die elkaar niet kennen, 
met elkaar in gesprek. Om de 
ander beter te leren kennen, tot 
nieuwe inzichten te komen of een 
leuk gesprek te hebben met een 
plaatsgenoot. Het project is op 
zoek naar nieuwe deelnemers.
Projectleider Naomi Heidinga: 
“Doel van het project is om te zor-
gen voor meer sociale cohesie in 
gemeente Uithoorn. Het eerste 
deel van het project is inmiddels 
afgerond met een expositie langs 
de	Amstel.	De	verhalen	foto’s	van	
de ontmoetingen zijn terug te vin-
den op www.ditzijnwijuithoorn.nl. 
Maar we gaan door.”
Wethouder José de Robles, aan-

jager van het project vervolgt: 
“Maandelijks willen we een ont-
moeting organiseren tussen twee 
inwoners. Zij gaan een uurtje met 
elkaar in gesprek en daarna sa-
men op de foto. De verhalen wor-
den gepubliceerd in de Nieu-
we Meerbode, op www.ditzijnwij-
uithoorn.nl, en op de sociale me-
dia-kanalen van de gemeente Uit-
hoorn”.
Lijkt het u leuk om mee te doen, 
om in gesprek te gaan met een 
plaatsgenoot die u niet kent? 
Geef u dan op via ditzi jnwij-
uithoorn@gmail.com. Vermeld in 
uw mail uw adres, telefoonnum-
mer en leeftijd. Daarna nemen wij 
contact met u op.

Inspraak Mobiliteitsvisie 
Uithoorn 2040 ‘Veilig, Leefbaar 
en Bereikbaar Uithoorn’ 
Voor de zomer heeft de gemeen-
te inwoners, ondernemers en be-
zoekers van Uithoorn gevraagd 
naar hun mening over de mobili-
teit in Uithoorn. Tijdens de week 
van de participatie kon ook nog 
over	een	aantal	dilemma’s	wor-
den meegedacht. De uitkomsten 
van de enquête en online bijeen-
komsten zijn verwerkt in de Mobi-
liteitsvisie	Uithoorn	2040	‘Veilig,	
Leefbaar	en	Bereikbaar	Uithoorn’.	

De Burgemeester en Wethouders 
hebben dit concept op 30 novem-
ber goedgekeurd. Graag horen 
wij ook van onze inwoners, on-
dernemers en bezoekers wat zij 
vinden van deze visie. Tot en met 
12 januari 2022 kunt u op het con-
cept reageren.

Geef uw mening 
U leest de Mobiliteitsvisie Uit-
hoorn 2040 op www.uithoorn-
denktmee.nl, onder projecten, 
Mobiliteitsvisie. Hier kunt u ook 
uw mening geven of zich opge-
ven voor het vragenuur. 
Scan de QR-code: 

Informatie voor (pleeg)ouders/verzorgers en jeugdigen: 

Wijziging woonplaatsbeginsel 
Jeugdwet per 2022
Gemeenten zijn sinds 2015 ver-
antwoordelijk voor de jeugdhulp. 
Het woonplaatsbeginsel in de 
Jeugdwet bepaalt welke gemeen-
te verantwoordelijk is voor de 
Jeugdhulp. Deze gemeente be-
taalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het 
woonplaatsbeginsel (Wet wijzi-
ging woonplaatsbeginsel Jeugd-
wet). Er komen dan andere spel-
regels om te bepalen welke ge-
meente verantwoordelijk wordt 
voor de jeugdhulp.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het 
woonplaatsbeginsel en wat 
verandert er?
- In de huidige situatie wordt 

voor de vaststelling van het 
Woonplaatsbeginsel gekeken 
naar de woonplaats(en) van 
de gezagsdrager(s) van de 
jeugdige. 

- In de nieuwe situatie wordt er 
gekeken naar de inschrijving 
van de jeugdige bij de Basis-
registratie Personen (BRP) di-
rect voorafgaand aan de zorg-
aanvraag. 

Meer informatie is te vinden op de 
website www.tweedekamer.nl. 

Jeugdigen die nu jeugdhulp 
hebben, blijven dit gewoon 
houden
De jeugdhulp die uw (pleeg)kind 
ontvangt, verandert niet. Ook 

houdt uw (pleeg)kind dezelfde 
hulpverlener.

Voor een klein aantal 
jeugdigen wordt een andere 
gemeente verantwoordelijk 
Voor de meeste jeugdigen blij-
ven wij als gemeente Uithoorn de 
jeugdhulp betalen. Voor een klein 
aantal jeugdigen wordt per 1 janu-
ari	een	andere	gemeente	(fi	nan-
cieel) verantwoordelijk. De zorg 
die uw (pleeg)kind ontvangt ver-
andert niet. Ook blijft uw (pleeg)
kind bij dezelfde hulpverlener. 
Pleegkinderen blijven in hun ei-
gen pleeggezin. 

Als voor uw (pleeg)kind een an-
dere gemeente verantwoordelijk 
wordt, laten wij dit voor het einde 
van het jaar persoonlijk aan u of 
aan uw (pleeg)kind weten. U ont-
vangt dan een brief met informatie 
over de nieuwe gemeente. Daar-
naast zullen wij zorgen voor een 
zorgvuldige overdracht.

Waar kan ik vragen stellen over 
deze wetswijziging?
Tot en met 31 december 2021 
kunt u met uw vragen terecht bij 
uw contactpersoon bij onze ge-
meente. Als u een brief ontvangt 
over het overgaan na een nieu-
we gemeente kunt u na 1 janua-
ri 2022 terecht bij uw contactper-
soon bij de nieuwe gemeente. An-
ders houdt u uw contactpersoon 
bij onze gemeente.

Digitale informatiebijeenkomst 
Uithoornlijn op 

donderdag 9 december
Nu de eerste werkzaamheden in de gemeente zichtbaar zijn 
en er redelijk wat omleidingen zijn voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden, heeft u vast vragen over dit project. De pro-
jectorganisatie Uithoornlijn informeert u samen met Dura Ver-
meer graag over onder andere de planning, het ontwerp, de 
aanpak, bouwroutes en manieren waarop zij hinder voor de om-
geving voorkomen of beperken. U bent van harte uitgenodigd 
uit voor een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 9 de-
cember 2021 om 16.30 en 19.30 uur. De link voor de bijeen-
komst ontvangt u per e-mail. Via een online presentatie wordt 
u meegenomen in het ontwerp, de planning en aanpak. Even-
tuele vragen kunt u tijdens deze online bijeenkomst stellen via 
de chatfunctie.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van de digitale bijeenkomsten? Meldt 
u zich dan aan via info@uithoornlijn.nl of (020) 470 40 70. Wilt 
u bij uw aanmelding uw e-mailadres en het gekozen tijdstip ver-
melden? U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst meer in-
formatie en de deelnemerslink.

Meer informatie en nieuws volgen?
Wilt u geen nieuws missen? Meldt u dan aan voor de digitale 
nieuwsbrief,	de	automatische	e-mailnotifi	catie	of	volg	het	pro-
ject via Facebook of de BouwApp.



WWW.UITHOORN.NL

Gratis informatiespreekuur over collectieve zorg-
verzekering voor inwoners met een krappe beurs

Inwoners met een inkomen tot 
125 procent van de bijstands-
norm kunnen deelnemen aan de-
ze collectieve zorgverzekering 
(de gemeentepolis). Let op: dit 
kunnen ook mensen (of onderne-
mers) zijn die betaald werk heb-
ben, maar dus nog steeds op een 
minimum inkomen zitten. 

Het pakket van de collectieve 
zorgverzekering biedt extra ver-
goedingen voor kosten zoals bij-
voorbeeld brillen, fysiotherapie of 
de tandarts. Zorg en Zekerheid 
geeft een korting en de gemeen-
te betaalt een deel van de premie. 
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis 
mee worden verzekerd. Kijk voor 
meer informatie op www.gezond-
verzekerd.nl/uithoorn. 

Het Sociaal Loket van de ge-
meente kan antwoord geven of 
u in aanmerking komt voor deel-

name aan de collectieve verzeke-
ring. Het Sociaal Loket is bereik-
baar via (0297) 513 111 op maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
uur tot 10.30 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over de collectieve ver-
zekering kan gebeld worden met 
Zorg en Zekerheid via tel. (071) 
5825550 (maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 18.00 uur).

Inloopspreekuren over 
collectieve zorgverzekering 
voor inwoners met een 
krappe beurs
Er worden drie inloopspreek-
uren gehouden. Op dinsdag 7 de-
cember van 13 tot 16 uur. In de 
Schutse: De Merodelaan 1, Zij-
delwaard, woensdag 8 decem-
ber van 9 tot 12 uur. In De Kuy-
per: Kuyperlaan 50, Thamerdal, 
donderdag 9 december van 16 tot 
19.30 uur. In De Kuyper, Kuyper-
laan 50, Thamerdal. 

Wat mee te nemen?
Neem het huidige polis-
blad mee (indien moge-
lijk), identiteitsbewijs van 
alle te verzekeren perso-
nen, bankrekeningnummer 
en een bewijs van inkomen 
door werk of uitkering.
Een afspraak maken is niet 
nodig. Medewerkers van 
Uithoorn voor Elkaar en 
Zorg en Zekerheid staan 
klaar om alle vragen te be-
antwoorden. Direct over-
stappen naar de gemeen-
tepolis is ook mogelijk. 

Op deze spreekuren is het 
ook mogelijk om andere fi-
nanciële	vragen	te	stellen,	
bijvoorbeeld over alle mi-
nimaregelingen van de ge-
meente. Daarom zijn er op 
de inloopspreekuren ook 
klantmanagers aanwezig 
van de gemeente. Zij vertel-
len graag over alle mogelijk-
heden die er zijn voor inwo-
ners met een krappe beurs.

AMBER Alerts 
voortaan via 
Burgernet
Met ingang van 23 november ver-
stuurt het Burgernetsysteem van 
de politie regionaal en landelijk 
een AMBER Alert wanneer een 
kind in levensgevaar is. De poli-
tie heeft de service overgenomen 
van Stichting AMBER Alert Euro-
pe. Behalve op de Burgernetapp 
en de bekende (social) media-
kanalen zullen de AMBER alerts 
ook worden gedeeld op matrix-
borden en digitale schermen bij 
treinstations, op bus- en metrohal-
tes, boven snelwegen en via digi-
tale schermen op vliegvelden, bij 
winkels en tankstations. Met de-
ze uitbreiding van het Burgernet-
systeem krijgt de politie bij opspo-
ring de controle over de alertering 
en kwaliteit van de opsporingsbe-
richtgeving van vermiste kinderen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 12 januari 2021 bezwaar maken te-
gen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend 
bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8 1420 AA Uithoorn of via ge-
meente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit 
gaat	u	naar	www.offi	cielebekendmakingen.nl

HERSTELBESLUIT (EX ARTIKEL 6:19 AWB) 
BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 78
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de Algemene Wet bestuurs-
recht (Awb) bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering 
van 28 oktober 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Vuur-
lijn	78	als	vervat	in	planidentifi	catiecode	NL.IMRO.0451.Vuurlijn78-VG02	
heeft vastgesteld.
Toelichting
Op 26 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmings-
plan Vuurlijn 78 vastgesteld. Een tegen het bestemmingsplan bij de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend beroep heeft de 
Afdeling echter aanleiding gegeven tot het toepassen van de bestuurlijke 
lus. Daarmee heeft de Afdeling de gemeente de gelegenheid gegeven om 
het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van de bezwaren van 
de belanghebbende tegen het bestemmingsplan. Hangende de beroeps-
procedure kan de raad aldus het bestemmingsplan herstellen conform ar-
tikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De raad heeft in zijn 
vergadering van 28 oktober 2021 conform dit artikel een herstelbesluit ge-
nomen om aan het beroep tegemoet te komen en heeft het bestemmings-
plan Vuurlijn 78 (Herstelbesluit) vastgesteld.
Ter inzage
Het herstelbesluit voor het bestemmingsplan Vuurlijn 78 ligt vanaf 2 de-
cember 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het herstelbesluit is digitaal 
te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het herstelbesluit ter 
inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het herstelbesluit 
van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. 
Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van 
het herstelbesluit. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	postbus	20019,	2500	EA	‘s-
Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot 
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Uithoorn, 23 november 2021. 

KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, 
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 verlenen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergun-
ning (revisievergunning). Het betreft het in werking hebben van de water-
zuivering onder beheer van Amsteldijk Beheer BV. In de zuiveringsinstalla-
tie wordt vervuild water op mechanische wijze gezuiverd.
Locatie: Molenlaan 30, te Uithoorn
Aanvrager: Amsteldijk Beheer B.V.
Zaaknummer: 10448071
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 Coro-
na-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter 
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, 
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de 
gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digi-
taal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen 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 beschikking kan worden ingediend, als men 
belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is 
gebracht over de ontwerpbeschikking.

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2021-084215, Noorddammerweg 1c, het vergroten van het bestaande 

bedrijfspand (ingetrokken, verzonden 22-11-2021).
Uithoorn
- 2021-092316, Wilhelminakade 81, het kandelaberen van een plataan 

(ingetrokken, verzonden 25-11-2021).

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.
Uithoorn
- 2021-093207, Kuifmees 2, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

18-11-2021);
-	 2021-100685,	Cartografi	elaan	38,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(ver-

zonden 23-11-2021);
- 2021-090363, Brederodelaan 26, het plaatsen van een dakkapel (ver-

zonden 22-11-2021);
- 2021-080373, Colijnlaan 92, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

22-11-2021);

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2021-104635, Gerberalaan 35, het plaatsen van een afvalcontainer van 

15 november t/m 15 december 2021. (ontvangen 15-11-2021);
- 2021-107256, Noorddammerweg 43, het plaatsen van een dakka-

pel. 
Uithoorn
- 2021-104523, Bijvoet 64, het plaatsen van een afvalcontainer van 29 

november t/m 6 december 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.
De Kwakel
- 2021-104635, Gerberalaan 35, het plaatsen van een afvalcontainer van 

15 november t/m 15 december 2021. (verzonden 24-11-2021).
Uithoorn
- 2021-094240, Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van 

oliebollen van 4 t/m 31 december 2021 (verzonden 18-11-2021);
- 2021-104188, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning voor het uitvoe-

ren Coronatesten van 21 november t/m 13 december 2021 (verzonden 
18-11-2021);

- 2021-104521, het plaatsen van 15 driehoeksreclameborden om ken-
nis te geven aan ”Buurtgezinnen” van 27 december 2021 t/m 3 januari 
2022); (verzonden 19-11-2021);

- 2021-104523, Bijvoet 64, het plaatsen van een afvalcontainer van 29 
november t/m 6 december 2021. (verzonden 24-11-2021);

- 2021-100081, Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning 
kansspelautomaten 2022 (verzonden 25-11-2021).

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. 

- 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.

- Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Vuurlijn 78. Inza-
geperiode van 2 december 2021 tot en met 13 januari 2022. Inlichtin-
gen bij S. Meulenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VERKEERSBESLUIT TIJDELIJKE SNELHEIDSVERLAGING 
AMSTERDAMSEWEG/PETRUS STEENKAMPWEG
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden rondom de bouw van de Uit-
hoornlijn wordt tijdelijke 30 km/u regime op de Amsterdamseweg wordt in-
gesteld om bussen veiliger en makkelijker te kunnen laten in- en uitvoe-
gen	tussen	de	Amsterdamseweg	en	Petrus	Steenkampweg.	Om	de	fi	etsers	
van	en	naar	de	Thamerweg	beter	te	geleiden	wordt	het	aansluitende	fi	ets-
pad	met	een	voorrangsituatie	voor	de	fi	etsers	over	de	Thamerweg	geleid.	

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.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
-	 2021-103614,	Handelsweg	30,	het	plaatsen	van	een	fi	etsenstalling.	

(ontvangen 11-11-21);
- 2021-104211, Industrieweg 14 D, het realiseren van een verdiepings-

vloer. (ontvangen 14-11-2021);
- 2021-104435, Canadese Gans 27, het vervangen van de garagedeur 

voor een kozijn. (ontvangen 15-11-2021);
- 2021-105233, Zanglijster 10, het verwijderen van een draagmuur. (ont-

vangen 17-11-2021);
- 2021-105908, Aan de Zoom, het afwijken van het bestemmingplan 

fi	etsparkeren-1UHL.	(ontvangen	19-11-2021);
- 2021-105964, Colijnlaan 14, het plaatsen van een dakkapel. (ontvan-

gen 19-11-2021);
- 2021-106682, Amsterdamseweg, het plaatsen van een trap voor de Uit-

hoorlijn UHL-68. (ontvangen 23-11-2021).

De gemeente Uithoorn biedt inwoners met een laag inkomen een 
collectieve zorgverzekering aan van Zorg en Zekerheid. Meedoen 
betekent minder betalen voor meer zorgverzekering. Voor wie 
meer informatie wil of overweegt om over te stappen, worden er 
drie gratis inloopspreekuren gehouden. 

Oproep: 
Lid Participatieplatform 

Sociaal Domein 
Wil jij je met jouw deskundigheid verdiepen in thema’s zoals:
-  Wet maatschappelijke ondersteuning;
-  Jeugdzorg en -hulpverlening;
-  Ouderen- en thuiszorg;
-  Bijstand en (arbeids)participatie;
-  Schuldhulpverlening en armoede;
-  VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap.

Over ons
Het Participatieplatform Sociaal Domein adviseert gevraagd en 
ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad over de inrichting en uitvoering van de taken in 
het	Sociaal	Domein,	specifi	ek	zorg,	werk	en	inkomen.	Het	advies	
richt zich op de belangen van groepen inwoners, met extra aan-
dacht voor de kwetsbare groepen. Het Participatieplatform Soci-
aal Domein bestaat uit een dagelijks Bestuur bestaande uit een 
voorzitter, secretaris, penningmeesters en 6 leden. 

Interesse?
Heb je interesse en ben je 
inwoner van de gemeente 
Uithoorn, mail dan jouw 
sollicitatie (voorzien van 
een korte curriculum vitae 
en motivatie) naar
info@ppsduithoorn.nl




