
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

WWW.UITHOORN.NL

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 

https://melvin.ndw.nu/public
- 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 Uithoorn inwoners met een laag inkomen een 
collectieve zorgverzekering aanbiedt 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. Inwoners 
met een inkomen tot 125 procent van de bijstandsnorm kun-
nen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering (de ge-
meentepolis). Dit kunnen ook mensen (of ondernemers) zijn 
die betaald werk hebben, maar dus nog steeds een laag inko-
men hebben. 

Data inloopspreekuren
Woensdag 30 november van 13.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis 
de Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel, woensdag 7 december 
van 16.00 tot 19.00 uur in De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn 
en donderdag 8 december van 13.00 tot 16.00 uur in de bibli-
otheek, Marktplein 65 in Uithoorn. Het is aan te raden om het 
huidige polisblad (indien mogelijk) al mee te nemen, alsook het 
identiteitsbewijs van alle te verzekeren personen, bankreke-
ningnummer (IBAN) en een inkomensspecificatie van de afge-
lopen maand. Een afspraak maken is niet nodig. Meer info over 
de verzekering op: www.gezondverzekerd.nl/uithoorn.

Op deze spreekuren is het ook mogelijk om andere financië-
le vragen te stellen, bijvoorbeeld over de energietoeslag en de 
minimaregelingen van de gemeente. 

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 opstelterr-
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.

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 parkeerplaat-
sen in de Faunalaan klaar. In oktober is daarnaast gestart met de her-
inrichting van de straat Aan de Zoom. Ter hoogte van Weegbree wordt 
in november aan de nieuwe geluidschermen gewerkt: het aanbrengen 
van funderingspalen en de staanders van de schermen. De tussenlig-
gende wanden - dit heten cassettes - worden in december geplaatst.

WERKZAAMHEDEN IN NOVEMBER 2022

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

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

Beleidsregels inburgering 
vastgesteld
Het college van B & W heeft in 
november 2022 de beleidsregels 
rondom inburgering vastgesteld.

Waarom is dit nodig?
Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe 
Wet inburgering van kracht. Het 
doel van de nieuwe inburgerings-
wet is dat zogenoemde ‘inburge-
ringsplichtigen’ zo snel mogelijk 
meedoen in Nederland. Inbur-
geringsplichtigen zijn vreemde-
lingen van buiten de EU die lan-
gere tijd in Nederland gaan wo-
nen en verplicht zijn om een in-
burgeringscursus te volgen. 
Doel van de nieuwe wet is ook 
dat ze daarnaast zo snel mogelijk 
werk vinden. Gemeenten hebben 
in het gewijzigde inburgerings-
stelsel een belangrijke rol gekre-
gen bij de begeleiding van nieuw-
komers die inburgeringsplichtig 
zijn. Andere belangrijke verande-
ringen zijn:
- Iedereen krijgt een inburge-

ringsaanbod op maat. De ge-
meente voert hiervoor ge-
sprekken met de inburgeraar 
en stelt een persoonlijk Plan 
Inburgering en Participatie op. 
Voor asielstatushouders be-
taalt de gemeente de inburge-
ring. 

- De gemeente begeleidt ook 
gezinsmigranten en overige 
migranten. Zij betalen hun in-
burgering altijd zelf. 

- Inburgeringsplichtigen leren 
de Nederlandse taal op een 
niveau waarmee ze zich goed 
kunnen redden in Nederland. 
Zo kunnen zij sneller deelne-
men aan de Nederlandse sa-
menleving. En hebben zij be-
tere kansen op de Nederland-
se arbeidsmarkt. 

- Inburgeren gaat niet alleen 
over het leren van de taal. 
Meedoen aan de Nederland-
se samenleving, door middel 
van werk, een stage of (vrijwil-
ligers)werk staat ook centraal 
in het inburgeringstraject.

Zoals eerder benoemd heeft de 
gemeente Uithoorn in novem-
ber de nadere bepalingen en re-
gels rondom de inburgering vast-
gelegd in de beleidsregels in-
burgering. Het gaat dan bijvoor-
beeld om bepalingen ten aan-
zien van het persoonlijk Plan In-
burgering en Participatie, het 
taalonderwijs, maar ook bijvoor-
beeld handhaving. De beleids-
regels zijn terug te vinden op 
https://wetten.overheid.nl. 

Rolstoel geplaatst bij 
Algemene Begraafplaats 
Uithoorn
Om de Algemene Begraafplaats 
Uithoorn beter toegankelijk te ma-
ken voor mensen die slecht ter 
been zijn, is afgelopen maand 
een rolstoel geplaatst. 

De rolstoel kan door middel van 
een muntslot gemakkelijk in ge-
bruik worden genomen en staat in 
de overdekte wachtruimte naast 
het kantoor.

Busbaan Faunalaan-busstation
Het eerste deel van het viaduct over de Zijdelweg (wanden, wegdek) 
is al verwijderd. Het aanbrengen van wapening voor de wanden ge-
beurt in de tweede helft van november. In dezelfde periode vinden bij 
het busstation 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-
notificatie 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. 
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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 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www uithoorn nl
en op https zoek officielebekendmakingen 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 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk 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 maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
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
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon 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 ver-
gunning  kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd  In 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie.
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 
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening  et besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift 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). Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, 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 Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www officielebekendmakin
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   wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de ge
meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-114387, Achterweg 56, een bedrijfswoning omzetten naar een

plattelandswoning (ontvangen 21-11-2022).
Uithoorn
• 2022-112247, tussen Wilheminakade en Passantenhaven, het realise-

ren van een jachthaven (ontvangen 11-11-2022);
• 2022-112766, Zijdelveld tussen 66b en 66c, het bouwen van een wo-

ning, een brug en een nooddam (ontvangen 14-11-2022);

• 2022-113714, Grevelingen 40, het plaatsen van een opslagcontainer/
schuur (ontvangen 15-11-2022);

• 2022-115157, Zijdelveld 41, het plaatsen van een dakkapel, een dak-
raam en zonnepanelen (ontvangen 21-11-2022).

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.
De Kwakel
• 2022-095141, Vuurlijn Oost, het realiseren van de dijkverbetering (ver-

zonden 17-11-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel

 erklaan  het plaatsen van materiaal voor fi lmopname
op 19 en 20 november 2022 (ontvangen 10-11-2022);

• 2022-113910, Noorddammerweg 24, het aanvragen van een exploita-
tievergunning horecabedrijf (ontvangen 17-11-2022);

• 2022-115539, Noorddammerweg 24, het aanvragen van een alcohol-
wetvergunning (ontvangen 23-11-2022).

Uithoorn
• 2022-114181, Koningin Julianalaan 35, het opvangen van een verzak-

te muur (ontvangen 15-11-2022);
• 2022-114179, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-

ven aan de “BOB campagne” van 12 t/m 19 december 2022 (ontvan-
gen 15-12-2022);

• 2022-114044, Schoolplein de Springschans, het organiseren van een
kerstborrel op het schoolplein op 21 december 2022 (ontvangen 15-11-
2022);

• 2022-114549, schoolplein De Springschans, het aanvragen van een
vergunning voor een klein evenement (ontvangen 21-11-2022);

• 2022-115604, Sportpark Randhoorn, het organiseren van “Uithoorns
Mooiste, De Loop” op 29 januari 2023 (ontvangen 23-11-2022);

• 2022-114476, Jaagpad nb de brug met Vrouwenakker, het plaatsen van 
2 opslagcontainers, 1 schaftkeet, 1 ecotoilet en divers materialen, van
9 januari t/m 30 april 2023 (ontvangen 18-11-2022);

• 2022-114910, parkeerterrein Zoogdierenlaan, het plaatsen van het Ver-
zetsmuseum trailer van 23 t/m 27 januari 2023 (ontvangen 17-11-2022);

• 2022-114211, Thamerweg 64, aanvraag voor woningvormen (ontvan-
gen 16-11-2022).

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
• 2022-079484, Arthur van Schendellaan 100a, alcoholwetvergunning

(verzonden 16-11-2022);
• 2022-079469, Arthur van Schendellaan 100a, exploitatievergunning ho-

recabedrijf (verzonden 16-11-2022);
• 2022-095882, Amstelplein/Marktplein, evenementenvergunning Uit-

tocht van Sinterklaas op 6 december 2022 van 17.00 tot 19.30 uur (ver-
zonden 17-11-2022);

• 2022-112439, het plaatsen van reclameborden voor de provinciale ver-
kiezingen van 1 t/m 14 maart 2023 (verzonden 18-11-2022);

• 2022-103186, Dorpsstraat 49-51, vergunning voor kadastraal splitsen
(verzonden 21-11-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel

 erklaan  het maken van fi lmopnamen op  novem
ber 2022 (verzonden 16 november 2022).

TER INZAGE
• Voorontwerp bestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn. Inzageperiode

van 30 november 2022 tot en met 20 december 2022. Inlichtingen bij J. 
dos Santos, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Ontwerpbesluit - Amsterdamseweg 14, Uithoorn. Inzageperiode van 30 
november 2022 tot en met 12 januari 2023. Inlichtingen bij de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

• Vergunning verleend - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn. Inzageperiode 
van 30 november 2022 tot en met 13 januari 2023. Inlichtingen bij Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

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

• Vaststelling Omgevingsvisie Uithoorn 2040, gebiedsvisie Groene en
Recreatieve verbindingszone, Horecavisie en visie Recreatie en Toe-
risme, Uithoorn. Inzageperiode van 17 november 2022 tot en met 28
december 2022. Inlichtingen bij A. Krieger, afdeling wonen en werken
(0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGELEGGING VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
LEGMEERBOS, UITHOORN
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het voorne-
men om het Legmeerbos te ontwikkelen. De gemeente Uithoorn ontwikkelt 
in samenwerking met Buurtbeheer De Legmeer een plan voor de vergroe-
ning van de ‘ egmeer est’  it plan omvat de ontwikkeling van het eg
meerbos, een groene zoom vanaf de Westeinder langs de west- en noord-
zijde van de wijk De Legmeer in Uithoorn, tot aan de Amstel. Het plange-
bied is onderdeel van het gebied genaamd de Legmeer-West. In het gebied 
zijn reeds verschillende voorzieningen aanwezig, zoals het speelbos, de 
Tiny Forests, het moerasparkje bij de Meerkikker, het verruigde voormalige 
gronddepot en de groenstrook langs de Faunalaan. Bij de realisatie van het 

egmeerbos gaat het niet om het letterlijk ‘aanleggen van een bos’ maar 
om het maken van een bomenrijk en aantrekkelijk groen uitloopgebied. Het 
gaat onder andere om de aanplant van bomen en struiken, maar ook om 

andere inrichtingsmaatregelen, zoals het graven van water en natuurvrien-
delijke oevers, het inzaaien van bloemen en kruiden en het aanleggen van 
recreatieve paden. Dit alles om de leefbaarheid te vergroten. Dit wordt ge-
daan door verbeteringen aan bestaande groenstructuur en door het aan-
leggen van nieuwe structuren als een soort raamwerk of casco waarbin-
nen diverse invullingen mogelijk zijn. Enerzijds kan men zo met relatief be-
perkt ruimtegebruik (smalle stroken in plaats van grote oppervlaktes) toch 
een bosgevoel creëren in een groter gebied  e andere reden om dit zo 
te doen is om binnen dat raamwerk ook ruimte te laten voor andere invul-
lingen die goed passen in een groen uitloopgebied. Hiermee houdt men in 
de toekomst ook mogelijkheden voor andere invullingen open, maar wel in 
een duurzaam raamwerk.
Inspraak
Het voorontwerpontwerpbestemmingsplan Legmeerbos ligt in het kader 
van de inspraakprocedure van 30 november 2022 tot en met 20 december 
2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerp-
bestemmingsplan is met ingang van 30 november 2022 digitaal te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een 
inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van inspraakreacties wordt het ontwerpbestemmingplan for-
meel in procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de verga-
dering van de gemeenteraad van 1 juni 2023. In De Nieuwe Meerbode, het 
Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl volgen nadere bekendma-
kingen over de procedure voor dit bestemmingsplan. Het bestemmings-
plan zal na vaststelling worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

ONTWERPBESLUIT - AMSTERDAMSEWEG 14, UITHOORN
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 actualiseren van de voorschriften van de revisievergun-
ning van 19 april 2011, kenmerk 1134, van de inrichting van PPG Coatings 
Nederland B.V. gelegen aan de Amsterdamseweg 14 te Uithoorn. De wij-
ziging vindt plaats in het kader van onze periodieke toetsing of de vergun-
ningvoorschriften nog overeenkomen met de Beste Beschikbare Technie-
ken (verder BBT) en de actuele wet- en regelgeving. Naar aanleiding van 
het op 28 december 2017 vastgestelde Landelijk Afvalbeheerplan 2017-
2029 (LAP3) en de op 19 juli 2019 vastgestelde eerste wijziging van het 
LAP3 worden aanvullende voorschriften met betrekking tot afvalbeheer 
aan de omgevingsvergunning verbonden. Tevens vindt actualisatie plaats 
op basis van het Activiteitenbesluit en de BBT-conclusies.
Locatie: Amsterdamseweg 14, Uithoorn
Zaaknummer: 11033108
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Uit-
hoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Binnen de inzagetermijn kan een-
ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via het 
zienswijzeformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/zienswijzen-indie-
nen. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een 
schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam. Heeft u een vraag over deze 
zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u ge-
bruik maken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/
contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

VERGUNNING VERLEEND - ANTHONY FOKKERWEG 26, UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
verleend. De beschikking betreft het toevoegen van voorschriften aan de 
omgevingsvergunning van 12 november 2015 (kenmerk 65397). Het on-
bemande tankstation zal worden uitgebreid met een AdBlue opslag- en af-
leverinstallatie.
Locatie: Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn
Aanvrager: AVIA XPress Uithoorn - SO-Retail B.V.
Zaaknummer: 11045980
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De be-
schikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ont-
werp. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de 
dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage bij de gemeen-
te Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Heeft u een vraag over deze 
zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op https://loket.od-
nzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

KENNISGEVING TOT AANGAAN SAMENWERKINGS-
OVEREENKOMST SCHANSGEBIED, UITHOORN
Het college van B&W is voornemens om met DID vastgoedontwikke-
ling b.v. en COUP b.v. een samenwerkings¬overeenkomst aan te gaan 
met betrekking tot de herontwikkeling van de percelen gelegen aan de 
Schans 14-16, 1421 BB te Uithoorn. Deze percelen staan plaatselijk be-
kend als de locatie van de Kerk Sint Jan de Doper (“Schanskerk”) met bij-
behorende pastorie en kerktuin. Onderdeel van de samenwerkingsover-
eenkomst is de verwerving van de percelen door de ontwikkelende par-
tijen. De gemeente Uithoorn meent in de lijn van het in de rechtspraak 
uitgemaakte toetsingskader dat er om objectieve, toetsbare en redelijke 
criteria geen andere gegadigden zijn dan bovengenoemde partij om de 
samenwerkings¬overeenkomst mee aan te gaan. 
Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een samenwerkings-
overeenkomst in aanmerking komt met betrekking tot de uitgifte en her-
ontwikkeling van voornoemde percelen kan dit uiterlijk 14 december 2022 
schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. U kunt reageren door uw ge-
motiveerde reactie te sturen naar de gemeente Uithoorn o.v.v. “Samen-
werkingsovereenkomst Schansgebied” naar de afdeling Wonen & Werken 
t.a.v. de heer mr. J. Correljé, of per e-mail: jeremy.correlje@uithoorn.nl. 
Meer informatie over onder andere de voorwaarden om hiervoor in aanmer-
king te komen kunt u vinden op www officielebekendmakingen nl
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