
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 
- Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 
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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 

Heeft u een oproep ontvangen voor de boostervaccinatie tegen co-
rona maar weet u niet hoe bij de priklocatie te komen? ANWB Auto-
Maatje vervoert mensen die minder mobiel zijn. Tegen een kilometer-
vergoeding van 30 cent per kilometer worden mensen door een vrij-
willige chauffeur uit de buurt naar de plek van bestemming gebracht - 
en weer terug naar huis uiteraard. “Voor sommige ouderen is het een 
punt van zorg hoe ze op de plek van bestemming komen”, zegt Huib 
Vogelaar van ANWB AutoMaatje Uithoorn. “Met deze ritten zorgen we 
voor geruststelling over het vervoer naar de priklocaties. Als iemand 
een vervoersprobleem heeft naar de vaccinatielocatie, kan ANWB Au-
toMaatje een uitkomst zijn.” Deelnemers van de vervoerservice hoe-
ven geen lid te zijn van de ANWB. Ze moeten wel inwoner van de ge-
meente Uithoorn zijn. Tijdens het eerste telefoontje is er een gesprek-
je om de persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarna wordt de rit 
ingepland waarbij wordt gezocht naar een chauffeur die het dichtst in 
de buurt woont en tijd heeft. Wie voor de boostervaccinatie een beroep 
wil doen op deze service, kan zich aanmelden bij ANWB AutoMaatje 
Uithoorn via (0297) 303103 (maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur) 
of automaatje@uithoornvoorelkaar.nu. Chauffeurs die zich als vrijwilli-
ger willen aanmelden, kunnen zich hier ook aanmelden. Meer informa-
tie vindt u op www.automaatje-uithoorn.nl. Bij het vervoer worden de 
coronamaatregelen van het RIVM gevolgd. Mondkapjes zijn dus ver-
plicht en de voertuigen worden na elke rit ontsmet.

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

AutoMaatje voor vervoer naar de 
vaccinatielocatie 

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
• 727.216 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 27.026 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

Uithoorn Volledig Volledig Gedeeltelijk Vaccinatie Vaccinatie
gevac. gevac. gevac. gepland nog niet 

+ booster (1/2)  gepland

Week 46 72%  11% 2% 14%
Week 48 71% 3% 11% 3% 13%

Positief geteste personen
In week 48 (29 november t/m 5 december) is het aantal positief getes-
te mensen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 5% vergeleken 
met de week daarvoor. 
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 48   Week 46

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
275 933  295 1.001

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 4% lager dan de week er-
voor. Het percentage testen met een positieve uitslag bleef met 17,7% 
gelijk ten opzichte van de voorgaande week.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 48   Week 46

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.407 4.773  1.719 5.831

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 48

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 ope-
ningstijden.

- 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 

Er is in 2021 hard gewerkt aan de realisatie van het Verkeers-
plan Centrum Uithoorn. In 2022 starten we met de bovengrond-
se werkzaamheden en gaan we langzaamaan zien hoe mooi 
het centrum wordt. Wij danken u voor uw begrip het afgelopen 
jaar en kijken uit naar een mooi eindresultaat! Blijf op de hoogte 
en volg alle werkzaamheden via de BouwApp.

Bedankje namens de 
projectgroep Verkeersplan 
Uithoorn



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

Spoordijk en oversteek bij Bieslook afgesloten 
vanaf woensdag 8 december
Vanaf 8 december 2021 rijdt er veel bouwverkeer over de spoordijk. 
Om te voorkomen dat bouwverkeer en fietsers/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. 

Afsluiting Randweg voorbij, nog wel verkeersmaatregelen
De werkzaamheden aan het verleggen van de duiker en het voorberei-
den van de tijdelijke brug over de Hoofdtocht bij de Randweg zijn klaar. 
De Randweg/Op de Klucht is weer open voor doorgaand verkeer. Het 
kan zijn dat u voor een verkeerslicht moet wachten wanneer het bouw-
verkeer wil oversteken tussen bouwterrein en de spoordijk.

Werkzaamheden omgeving halte Uithoorn Centrum
De toekomstige Uithoornlijn eindigt net voor de Amstel bij de huidige 
bushalte Uithoorn Centrum. Om hier de tramlijn en de nieuwe tramhal-
te Uithoorn Centrum aan te leggen, is ruimte nodig. Daarom rijden de 
bussen vanaf 2022 tijdelijk een omleiding en wordt er een tijdelijke op- 
en afrit aangelegd. Rond de huidige bushalte Uithoorn Centrum vin-
den tot vrijdag 24 december 2021 de volgende voorbereidende werk-
zaamheden plaats:
• Verplaatsen van de huidige van bushaltes;
• Aanleg tijdelijke busaf- en oprit van de busbaan naar de Petrus 

Steenkampweg;
• Aanbrengen van keerwanden en fundering vanaf de Petrus Steen-

kampweg;
• Aanbrengen van damwanden tussen de busbaan en het parkeer-

terrein;
• Aanpassen aansluiting Petrus Steenkampweg op Amsterdamse-

weg (voor de komende busomleiding);
• Verwijderen van een aantal bomen;
• Aanpassen van het bestaande parkeerterrein (21 parkeerplaatsen 

blijven altijd beschikbaar)..
Uitgebreide informatie over deze werkzaamheden leest u op: 
https://uithoornlijn.nl/nieuws/2021/werkzaamheden-omgeving-halte-
uithoorn-centrum-bewonersbrief 

Meer informatie en nieuws volgen?
Wilt u geen nieuws missen? Meldt u dan aan voor de digitale nieuws-
brief, de automatische e-mailnotificatie of volg het project via Face-
book of de https://debouw.app/projects/uithoornlijn/updates .
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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

Tijdens de feestdagen gelden er andere openingstijden voor het 
scheidingsdepot. Let hierop als u afval wilt wegbrengen. U vindt 
het scheidingsdepot aan de Industrieweg 29 in Uithoorn.

Afwijkende openingstijden
Zaterdag 25 en zondag 26 december 2021 (1e en 2e Kerstdag) 
en zaterdag 1 januari 2022 is het scheidingsdepot gesloten. Het 
scheidingsdepot is elke maandag, woensdag, vrijdag en zater-
dag open! 
Scheidingsdepot is op 24 en 31 december open tot 15.30 uur.

Scheidingsdepot

Website: www.gezondverzekerd.nl/uithoorn. 
Voor inhoudelijke vragen over de collectieve 
verzekering kan gebeld worden met Zorg en Zekerheid 
via tel. (071) 5825550.

De gemeente Uithoorn voor 
inwoners met een laag inko-
men een collectieve zorgver-
zekering aanbiedt van Zorg 
en Zekerheid? Meedoen bete-
kent minder betalen voor meer 
zorgverzekering. Overstap-
pen kan nog tot en met 31 de-
cember. Inwoners met een in-
komen tot 125 procent van de 
bijstandsnorm kunnen deel-
nemen aan deze collectieve 
zorgverzekering (de gemeen-
tepolis). Let op: ook mensen 
die (flexibel) werk hebben (of
ZZP‘ers), kunnen in aanmer-
king komen! Het Sociaal Lo-
ket van de gemeente kan ant-

woord geven wie in aanmer-
king komt voor deelname aan 
de collectieve verzekering. Het 
Sociaal Loket is bereikbaar via 
0297-513111 op maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur.

Wat zijn de voordelen?
Het pakket van de collectie-
ve zorgverzekering biedt extra 
vergoedingen voor kosten zo-
als bijvoorbeeld brillen, fysio-
therapie of de tandarts. Zorg 
en Zekerheid geeft een korting 
en de gemeente betaalt een 
deel van de premie. Kinderen 
tot 18 jaar kunnen gratis mee 
worden verzekerd. 

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 Uithoorn 
2040 op www.uithoorndenktmee.
nl, onder projecten, Mobiliteitsvi-
sie. Hier kunt u ook uw mening ge-
ven of zich opgeven voor het vra-
genuur. 

Vraag voor 26 maart 2022 
subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Stichting Burgemeester Koot-
fonds verleent financiële steun
aan verenigingen, instellingen, 
organisaties en personen die 
binnen de gemeente Uithoorn 
(Uithoorn én De Kwakel) werk-
zaam zijn op het gebied van 
sport, cultuur en sociaal-maat-
schappelijke activiteiten. Zij 
kunnen op grond van hun activi-
teiten én financiële positie, aan-
spraak maken op steun van de 
stichting.

Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan 
vóór 26 maart 2022 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in via 
het aanvraagformulier. Stuur ook 
een zo recent mogelijk inzicht in 
de financiële positie van de aan-
vrager mee. De aanvraag stuurt u 

aan bkf@uithoorn.nl t.a.v. de heer 
T.J.J. Schrandt. 

Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten be-
taald kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contribu-
ties en dergelijke.

Beslissing
De subsidieaanvragen worden in 
april 2022 door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Koot-
fonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht van 
de beslissing. 

Voor meer informatie, neem con-
tact op met de heer T.J.J. Schrandt, 
tel. (0297) 513185.

Word lid van ons 
reizigerspanel en verbeter 
jouw reiservaring
Kon u uw fiets goed kwijt vandaag bij een bushalte of station?
Hoe ervaart u het reizen in de spits met het openbaar vervoer? 
Voelt u zich altijd veilig tijdens uw reis? Laat het de Vervoerre-
gio Amsterdam weten! 
U bent de specialist in onze regio. Praat daarom mee en laat ons 
weten wat uw (reis)beleving is op de stations-, parkeer- en reis-
voorzieningen. Praat mee via https://praatmee.vervoerregio.nl/
home.html en meld u zich direct aan voor het reizigerspanel van 
de Vervoerregio Amsterdam. Hierdoor kunt u vaker deelnemen 
aan onderzoeken. Omdat uw inbreng van grote waarde is, belo-
nen we u voor iedere volledig ingevulde vragenlijst met 100 pun-
ten. Daarmee kunt u sparen voor cadeaubonnen voor alle artike-
len van OVShop of bol.com.

Dit zijn Wij Uithoorn 
zoekt nieuwe deelnemers
In ‘Dit Zijn Wij Uithoorn’ gaan twee inwoners die elkaar niet ken-
nen, 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 deel-
nemers. 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 ditzijn-
wijuithoorn@gmail.com. Vermeld in uw mail uw adres, telefoon-
nummer en leeftijd. Daarna nemen wij contact met u op.

Net als vorig jaar geldt er dit jaar 
een vuurwerkverbod. Alleen kin-

dervuurwerk als sterretjes en 
knalerwten mogen worden afge-
stoken zonder overlast te veroor-
zaken. Verknal het niet voor een 
ander! https://www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/vuurwerk Wordt 
er vuurwerk afgestoken in je 
buurt? Dan kun je dat melden via 
www.uithoorn.nl/melden, “melden 
vuurwerkoverlast”. Bel bij over-
last de politie op 0900-8844. Ben 
je getuige van illegale handel of 
opslag van vuurwerk? Bel 112 of 
0800 - 7000 (Meld Misdaad Ano-
niem). Handhavers en politie zul-
len extra surveilleren op plekken 
waar veel overlast gemeld wordt. 
Het heeft dus wel degelijk zin om 
te melden

Vuurwerk melden!
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
• 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.

•	 Het	bestemmingsplan	CO₂	transportleiding	‘de	Kwakel’.	Inzageperiode	
van 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022. Inlichtingen bij A. 
Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN CO₂ TRANSPORTLEIDING 
‘DE KWAKEL’, UITHOORN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn 
in	zijn	vergadering	van	25	november	2021	het	bestemmingsplan	CO₂	
transportleiding	‘de	Kwakel’,	Uithoorn	als	vervat	in	planidentifi	catiecode	
NL.IMRO.0451. BPCO2leiding-VG01 heeft vastgesteld.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is het 
initiatief van OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants) om 
het	CO₂	netwerk	verder	uit	te	bouwen	en	het	voornemen	om	het	kernglas-
tuinbouwgebied	De	Kwakel	aan	te	sluiten	op	CO₂	(kooldioxide).	Door	de	
verdere	uitbouw	van	het	CO₂	netwerk	en	het	voornemen	om	het	kernglas-
tuinbouwgebied	De	Kwakel	aan	te	sluiten	op	CO₂	zal	een	nieuwe	CO₂-
leiding	(hogedruk)	worden	aangelegd	tussen	de	bestaande	CO₂-	leiding	
gelegen ten zuidoosten van de A4 nabij knooppunt Burgerveen en het 
kernglastuinbouwgebied de Kwakel. Aan de Hoofdweg wordt een redu-
ceerstation	geplaatst.	Het	tracé	van	de	nieuwe	CO₂-	leiding	doorsnijdt	een	
viertal gemeenten. Het leggen van hogedruk leidingen voor het transporte-
ren	van	CO₂	is	niet	in	overeenstemming	met	de	huidige	planologische	ka-
ders. De herziening van meerdere bestemmingsplannen is daarom nood-
zakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch-
planologische kaders om het voornemen binnen het grondgebied van de 
gemeente Uithoorn mogelijk te maken.
Ter inzage
Het	bestemmingsplan	CO₂	transportleiding	‘de	Kwakel’,	Uithoorn	ligt	vanaf	
16 december 2021 tot en met 26 januari 2022 ter inzage. Het vastgestelde 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daar-
naast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatie-
centrum in de hal van het gemeentehuis 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) 513111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door de-
genen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college 
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden 
en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aan-
gebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak	van	de	Raad	van	State,	postbus	20019,	2500	EA	‘s-Graven-
hage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 15 december 2021.

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.
De Kwakel
• 2021-109469, Vuurlijn 19, het bouwen van een woning. (ontvangen 30-

11-2021);
• 2021-110205, Jaagpad 20A, het vervangen van een houten schuur. 

(ontvangen 01-12-2021);
• 2021-111891, Chrysantenlaan 3, het plaatsen van een dakkapel. (ont-

vangen 08-12-2021).
Uithoorn
• 2021-108200, Colijnlaan 24, het plaatsen van een dakkapel. (ontvan-

gen 27-11-2021);
• 2021-110198, Zijdelweg mastnr. 93, het plaatsen van lichtreclame. (ont-

vangen 02-12-2021);
• 2021-112184, Coupure 10, het verhuren onder een Friends-huurcon-

tract. (ontvangen 09-12-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-104435, Canadese Gans 27, het vervangen van de garagedeur 

voor een kozijn (vergunningvrij, verzonden 09-12-2021).

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
• 2021-105233, Zanglijster 10, het verwijderen van een draagmuur (ver-

zonden 09-12-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-102903, Drechtdijk 21, het aanwezig hebben van kansspelauto-

maten voor 2022 (verzonden 01-12-2021);
• 2021-082354, Zijdelveld 54, exploitatievergunning horecabedrijf (ver-

zonden 9-12-2021);
• 2021-080887, Marijnenlaan 32, exploitatievergunning horecabedrijf 

(verzonden 8-12-2021).

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.

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.




