
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

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende 
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 
verlengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum 
van Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die 
betrouwbaarder 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 
werkzaamheden) 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.

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 vond in november nog grondwerk plaats en 

WERKZAAMHEDEN IN DECEMBER 2022

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

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en de 
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen 
via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn).
Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige 
situatie 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 
zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt 
altijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. Op het rechte deel van de spoordijk vinden deze maand 

veel grondwerkzaamheden plaats

werden zogenaamde L-wanden langs de spoordijk geplaatst. Deze 
L-wanden houden de grond op zijn plek. Begin december is begonnen 
met het plaatsen van de staanders voor de geluidschermen op het 
rechte deel van de spoordijk, dit duurt tot eind van het jaar. Ook vinden 
er veel kabel- en leidingwerkzaamheden plaats op de spoordijk en rond 
de nieuwe halte. Ter hoogte van Weegbree werd in november aan de 
nieuwe geluidschermen gewerkt: het aanbrengen van funderingspalen 
en de staanders van de schermen. De tussenliggende wanden – dit 
heten cassettes – worden in december geplaatst.

Busbaan Faunalaan-busstation
In december vinden er bij het busstation nog kabel- en leidingwerk-
zaamheden plaats voor zowel de trambaan als de nieuwe tramhalte 
Uithoorn Station. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. U vindt de offi ci le 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps: 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. Dit kan tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inza-
ge in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat ge-
val wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorps-
huis De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maat-
regelen nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het 
KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in 
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn), tenzij anders vermeld.

Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ieder-
een binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakings-
tekst een inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en 
wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u 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 schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ 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 er-
voor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. n spoedgeval-
len kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening 

Duurzame acties 2022, 
maak er nu nog gebruik van! 
Laatste oproep inschrijven collectieve isolatie-actie
U kunt nog tot en met 3 januari 2023 meedoen met deze actie. 
Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Het zorgt ervoor dat 
u minder hoeft te verwarmen. aardoor kunt u fl ink besparen op 
uw energierekening. Het isoleren van uw woning is makkelijker, 
voordeliger en leuker wanneer dat samen kan! Binnen deze actie 
worden de maatregelen vloer- en bodemisolatie, spouwmuuriso-
latie, dakisolatie en isolerend glas aangeboden.

Alleen in december 2022 nog cadeaubonnen 
voor huurders aanvragen (en meteen verzilveren) 
De gemeente biedt u als huurder een gratis cadeaubon aan. U kunt 
deze cadeaubon inwisselen voor energiebesparende producten 
zoals LED lampen, radiatorfolie en tochtstrips. Het is tot en met 
uiterlijk 31 december 2022 mogelijk om uw cadeaubon te verzilveren. 
Let op: een fysieke cadeaubon aanvragen kan tot en met uiterlijk 20 
december 2022. De bonnen voor woningeigenaren zijn al vergeven.

Kijk voor meer informatie op 
www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn. www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn. 

Dat er voor inwoners met 
een krappe beurs hulp is in 
Uithoorn/De Kwakel. De ge-
meente heeft verschillende 
minimaregelingen!

Computerregeling
Uw kind zit op het voortgezet 
onderwijs en heeft een com-
puter of laptop nodig. Dat is 
een fl inke uitgave  oor inwo-
ners met een krappe beurs 
hebben we daarom de zoge-
noemde ‘computerregeling’. 
Dat betekent dat u (mogelijk) 
recht heeft op een bijdrage 
voor de aanschaf ervan. 

Jeugdfonds Sport 
en Cultuur
Wilt u kind op turnen, voet-
bal, judo of een andere sport? 
Maar is lid worden van een 
vereniging te duur? Dan helpt 
het Jeugdfonds Sport en Cul-

tuur. Het fonds betaalt het con-
tributiegeld rechtstreeks aan 
de vereniging. U hoeft dus 
niks voor te schieten.

Meedoen aan activiteiten
Blijft er na uw vaste uitgaven 
geen geld meer over om bij-
voorbeeld een keer naar de 
bioscoop te gaan? Of een cur-
sus te volgen? Ook dan kan de 
gemeente helpen.

Laat geen geld liggen!
Kortom: laat geen geld liggen 
en bekijk waar u voor in aan-
merking komt! 
Alles regelingen voor inwoners 
met een krappe beurs staan 
overzichtelijk op de website 
www.uithoorn.nl/laatgeengeld-
liggen. Heeft u nog vragen? 
Bel dan naar het Sociaal Loket 
van de gemeente. Te bereiken 
op (0297) 513111.
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worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij 
welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in 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. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld 
bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw beroeps-
schrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waarte-
gen 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 indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank 
dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, 
staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen 
van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-105967, Jaagpad 2 a, het uitbreiden, verhogen en het wijzigen van 

een dak van een garage (ingetrokken, 05-12-2022).
Uithoorn
- 2022-099919, Achterberglaan 4, het vervangen van de dakkapel aan de 

voorzijde van de woning (vergunningvrij, 29-11-2022).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2022-091742, Poelweg 40K, aanvraag lang parkeren (verzonden 30-11-

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
- 2021-097992, Steenwijkerveld 26, het omzetten van een bedrijfswoning

naar een plattelandswoning (verstuurd 13-07-2022);
- 2022-095753, Boterdijk 31, het verbouwen van het woonhuis (verzonden 

05-12-2022);
- 2022-100507, Boterdijk 65, het bouwen van een bedrijfspand (verzonden 

08-12-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2022-116779, Evenemententerrein Legmeer-West , het organiseren van 

een KNVB voetbal toernooi op 03-06-2023 (ontvangen 24-11-2022);

- 2022-117527, UHL-118 Tram-busbaan tussen Boerlagelaan en Eindhal-
te, aanvraag vergunning geluidshinder van 5 t/m 11 februari 2023 (ont-
vangen 30-11-2022);

- 2022-117524, Viaduct Zijdelweg tramlijn UHL, het aanvragen van een
ontheffing geluidshinder tussen 8-11 februari 2023 en tussen 11-12 fe-
bruari 2023 tussen 19.00 uur en 07.00 uur (ontvangen 30-11-2022);

- 2022-118276, Koningin Julianalaan 27, het aanvragen van een exploita-
tievergunning horecabedrijf (ontvangen 04-12-2022);

- 2022-118154, UHL-117 weekendwerk Boerlagelaan / Eindhalte onthef-
fing geluidshinder (ontvangen 02-12-2022);

- 2022-118771, Zijdelwaardplein 75a, het plaatsen van een busje voor de
winkel voor opslag van 23-24 en 30-31 december 2022 (ontvangen 30-
11-2022);

- 2022-118749, Legmeerplein 22, het aanvragen van een exploitatiever-
gunning horecabedrijf (ontvangen 05-12-2022).

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.
De Kwakel
- 2022-111727, Kerklaan 10, Filmopname supermarkt op 20 november

2022 (verzonden 30-11-2022);
- 2022-107782, Drechtdijk 21, het aanwezig hebben van 2 kansspelauto-

maten t/m 31 december 2023 (verzoden 08-12-2022).
Uithoorn
- 2022-114181, Thamerlaan 24, het plaatsen van bouwmateriaal van 1 t/m 

18 november 2022 (verstuurd 28-11-2022);
- 2022-110066, Geometrielaan 13, het plaatsen van bouwmateriaal van 1

t/m 30 januari 2023 (verstuurd 15-12-2022);
- 2022-113544, Zijdelweg, ontheffi ng geluidhinder voor het uitvoeren van

werkzaamheden in de nacht 22 op 23 december 2022 (verstuurd 1-12-
2022);

- 2022-114038, nb Slauerhoffl aan 12, het plaatsen van een opslagcontai-
ner, schaftkeet en noodaggregaat i.v.m onderhoud aan trafohuisje van 9 
januari t/m 3 februari 2023 (verzonden 07-12-2022);

- 2022-117301, Van Eedenlaan 31, het plaatsen van een afvalcontainer
van 24 november t/m 22 december 2022 (ontvangen 25-11-2022), (ver-
zonden 07-12-2022). 

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2022-114198, Wilhelminakade, Willem Alexanderpoort & Amsteldijk

Noord t.h.v. nr. 8, het maken van filmopnamen op 30 november 2022
(verzonden 25-11-2022).

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) 513111.

- 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)
513111.

- Vaststelling Omgevingsvisie Uithoorn 2040, gebiedsvisie Groene en Re-
creatieve verbindingszone, Horecavisie en visie Recreatie en Toerisme,
Uithoorn. Inzageperiode van 17 november 2022 tot en met 28 decem-
ber 2022. Inlichtingen bij A. Krieger, afdeling wonen en werken (0297)
513111.

- Bestemmingsplan Schansgebied, Uithoorn. Inzageperiode van 7 decem-
ber 2022 tot en met 18 januari 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, afde-
ling wonen en werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
SCHANSGEBIED, UITHOORN 
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het voornemen 
om het Schansgebied te herontwikkelen als onderdeel van de gehele ruimte-
lijke impuls die de gemeente Uithoorn het dorpshart wil geven. Het planvoor-
nemen bestaat uit drie onderdelen: (I) herinrichting van de openbare ruimte 

inclusief het park, (II) het realiseren van 5 woningen en (III) het herontwikke-
len van de kerklocatie. Het betreft het gebied achter het winkelcentrum Am-
stelplein, het zogenoemde Schansgebied. Het overgrote deel van gronden
in dit gebied zijn in eigendom van de gemeente Uithoorn. De gebouwen van 
parochie Emmaüs staan al zo’n 15 jaar leeg. Kerkfront en pastorie zijn ge-
meentelijk monument. In de jaren na 1960/1962 en 1980 is de kerk uitge-
breid aan de koorzijde en is aan weerszijden extra bebouwing toegevoegd 
ten behoeve van de sacristie en de dagkerk. Omdat het deels om een ge-
meentelijk monument gaat is behoud van het kerkfront en de bijbehorende
pastorie wenselijk. Achter het bestaande front wordt een nieuwbouw toege-
voegd die past bij het bestaande kerkfront. Dit nieuwe volume wordt in sa-
menhang met het kerkfront ontworpen. De footprint van het nieuw te bou-
wen volume wordt teruggebracht naar de originele footprint van de Kerk St.
Jan de Doper, waardoor de originele proporties worden hersteld. Ook het 
park wordt heringericht waarbij nadruk wordt gelegd op groen en veel bo-
men. Daarnaast wordt het parkeerterrein geherstructureerd zodat parkeren 
tussen hagen mogelijk wordt. Om het plan mogelijk te maken is wijziging van 
het bestemmingsplan nodig. Bij besluit van 22 maart 2022 heeft de gemeen-
teraad van Uithoorn een voorbereidingsbesluit genomen voor het Schansge-
bied. Daarmee heeft de raad ingestemd met het voorbereiden van een nieuw 
bestemmingsplan voor dit gebied. Aan het besluit van de raad wordt toepas-
sing gegeven met dit bestemmingsplan. 
Zienswijze
Conform aankondiging in het Gemeenteblad (overheid.nl) van 7 december 
2022 ligt het bestemmingsplan Schansgebied, van 7 december 2022 tot en
met 18 januari 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.
Het ontwerp bestemmingsplan is, met ingang van woensdag 7 december 
2022, digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen voorge-
noemde termijn (7 december 2022 tot en met 18 januari 2023) kan een ie-
der een zienswijze zenden aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingplan formeel 
in procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de vergadering
van de gemeenteraad van 30 maart 2023. In De Nieuwe Meerbode, het Ge-
meenteblad (overheid.nl) en op ruimtelijkeplannen.nl volgen nadere bekend-
makingen over de procedure voor dit bestemmingsplan. Het bestemmings-
plan zal na vaststelling worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
In De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad (overheid.nl) en op ruimtelijke-
plannen.nl volgen nadere bekendmakingen over de procedure voor dit be-
stemmingsplan. Het bestemmingsplan zal na vaststelling worden gepubli-
ceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

AANWIJZINGSBESLUIT VERBODEN DRANKGEBRUIK 2022, 
UITHOORN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn 
hebben op 12 november 2022 op grond van artikel 2:48 van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening Uithoorn 2020 besloten om nieuwe alcoholver-
bodsgebieden aan te wijzen. In deze gebieden is het verboden om alcohol-
houdende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes of drinkgerei van 
welke aard dan ook met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
Dit besluit zal gelden voor de volgende nieuw aangewezen gebieden: 
a. Winkelcentrum Zijdelwaard en park de Groen Rode Scheg
- Het gebied begrensd door de Heijermanslaan tot aan de Anne Franklaan, 

langs de groenstrook tot aan de Arthur van Schendellaan, rondom sport-
centrum de Scheg, Jenaplanschool ‘t Startnest, langs de kerk de Schut-
se, verpleeghuis Het Hoge Heem tot de Wiegerbruinlaan. 

b. Het busstation
- Het vierkant rondom het busstation: begrensd door de Marijnenlaan, 

Beellaan, de groenstrook tot aan de Boerlagelaan.
Dit besluit zal tevens blijven gelden voor de reeds bestaande aangewezen 
gebieden:
c. Centrum (Oude Dorp):
- Het gebied begrensd door het Amstelplein, Schoolstraat, Kaag, De Am-

stel, de Petrus Steenkampweg (inclusief parkeerplaats en groenstrook),
de Thamerlaan en de Laan van Meerwijk. 

d. Skatepark Meerwijk
- Het gebied begrensd door de Eems, de Polderweg, de groenstrook en 

het water ten oosten van de Eidereind en het water ten westen van de
Eendracht. 

e. Het Stiltemonument
- De directe omgeving rondom het stiltemonument.
Het besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. U kunt het 
volledige besluit inzien op: www.officielebekendmakingen.nl
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