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Normaal is de verkoop van consumentenvuurwerk alleen toegestaan van 28 tot en met 31 december. Afsteken mag alleen tussen 31 december, 18:00 uur en 1
januari, 02:00 uur. Dit jaar is het
in heel Nederland verboden, op
welk moment ook, om vuurwerk te
verkopen, te bezitten of af te steken. Fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knalerwten en confettibommen, is wel toegestaan.
Vuurwerkoverlast melden
Voor de handhaving zet de gemeente Uithoorn extra politie en

BOA’s in. Wie wordt aangehouden met illegaal vuurwerk riskeert
een boete. Carbidschieten is in
de gemeente Uithoorn eveneens
verboden.
Wordt er vuurwerk afgestoken in
uw buurt? Dan kunt u dat online
melden op https://www.uithoorn.
nl/Home/Melden, via “melden
vuurwerkoverlast”. Bel bij overlast
de politie, via 0900 - 8844. Bent u
getuige van illegale handel of opslag van vuurwerk? Bel dan 112,
of het nummer van Meld Misdaad
Anoniem: 0800 - 7000.

CO L O F O N

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

-

Gemeentehuis

-

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

-

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

-

Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

dagelijks bereikbaar in december

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw document een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april
2020 een afspraak worden gemaakt.

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Sociaal loket

Financieel café

In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot

ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?

Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? meld u aan via
(0297) 513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Feestdagen en aangepaste
openingstijden
•
•
•
•

Eerste kerstdag, vrijdag 25 december:
gemeentehuis en scheidingsdepot gesloten.
Tweede kerstdag, zaterdag 26 december:
scheidingsdepot gesloten.
Oudejaarsdag, donderdag 31 december:
het gemeentehuis na 12.30 uur gesloten.
Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar tot 15.00 uur.
Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari:
gemeentehuis en scheidingdepot gesloten.

Voor de gewijzigde afvalinzameldagen met kerst en
nieuwjaar kunt u de afvalkalender raadplegen.

Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn
www.uithoorn.nl/coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl.
Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer
beschikbaar: (0800) 13 51.
Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl
U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202
voor een afspraak met de GGD.
Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl
Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
De laatste regionale noodverordening vindt u op
https://veiligheidsregioaa.nl/regio/organisatie/documenten/

Luisterend oor

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

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 voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

-

www.uithoorn.nl

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

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

Lockdown tot en met
19 januari
Het aantal coronabesmettingen loopt op. Daarom is Nederland sinds
15 december in lockdown. De lockdown duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari.
Tijdens de lockdown gelden de volgende regels
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen.
• Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
Mensen die in de zorg werken, mogen doorgaan met werken.
• Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn.Of alle mensen die
bij 1 huishouden horen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
• Ontvang thuis maximaal 2 personen.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen in dit aantal niet mee.
• Op 24, 25 en 26 december mag u thuis maximaal 3 personen
ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
Regels voor sporten
• Sporten mag alleen of samen met 1 ander persoon.
• Sporten mag alleen buiten. Alle sportscholen zijn dicht.
• Wedstrijden zijn verboden. Dit geldt voor iedereen
vanaf 18 jaar en ouder.
• Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in
grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen
met teams van hun eigen club.
Regels voor uitgaan en winkels
• Theaters en bioscopen zijn dicht.
• Contactberoepen zoals kappers en nagelstudio’s zijn dicht.
• Sauna’s en casino’s zijn dicht.
• Hotels zijn open om te overnachten, maar de restaurants
in de hotels zijn dicht.
• Banken blijven open.
• Overheidsorganisaties blijven open.
• Bibliotheken blijven open om boeken af te halen.
• De meeste winkels zijn dicht. Meer details leest u verderop.
• Boek geen reis naar het buitenland.

December, een maand vol
feestelijkheden waarin we met
familie en vrienden bij elkaar
komen en genieten van
elkaars aanwezigheid. Helaas
is het dit jaar door de coronamaatregelen anders en
december kan voor veel
mensen nu juist een minder
prettige tijd zijn.
Maakt u zich veel zorgen in
deze tijd of voelt u zich alleen?
Wilt u met iemand praten over
uw problemen of verdriet? Wij
staan in december ook in het
weekend én op feestdagen
voor u klaar.

Neem contact met ons op!
Er zijn geen kosten aan
verbonden.

Bel ons voor een luisterend oor
maandag t/m vrijdag
8:30-12:00 uur: 0297 - 30 30 44
weekend en feestdagen
9:00-16:00 uur: 020 - 5 430 440

0297-30 30 44· info@uithoornvoorelkaar.nu· www.uithoornvoorelkaar.nu

eten en drinken zijn dus open, net
als apotheken en drogisterijen.
Burgemeester Pieter Heiliegers is
tevreden met de helderheid die nu
Het complete overzicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/corona.
wordt geboden. “Het is een zware
tijd, zeker ook voor ondernemers,
maar de maatregelen zijn noodzakelijk om het virus een halt toe
te roepen. Met pijn in het hart hebben veel winkels in onze gemeente en de regio hun deuren gesloHet kabinet scherpt de regels voor metica en parfums - en schoon- ten. Het kan niet dat sommige kede detailhandel aan. Een winkel maakmiddelen) en diervoeding tens in die situatie bewust de randen van de wet opzoeken.”
mag vanaf nu alleen open zijn als verkopen.
ze voor de lockdown in hoofdzaak Dit betekent dat de winkels van
(meer dan 70% omzet) levens- onder meer Action, Hema en Wi- Afhalen
middelen (eten en drinken), dro- bra hun deuren gesloten moe- Sinds de nieuwe coronamaatregisterijartikelen (zelfhulpgenees- ten houden tot en met 19 janua- gelen van kracht zijn, is afhalen
middelen, persoonlijke verzor- ri 2021. Supermarkten, bakkers, uitsluitend toegestaan voor voorgingsartikelen - niet zijnde cos- slagers en andere winkels voor af bestelde of gereserveerde arti-

Welke winkels mogen open
blijven tijdens de lockdown

Als u zich zorgen maakt om
een ander, kunt u dat ook met
ons bespreken.

kelen in winkels met doe-het-zelfartikelen (zoals bouwmarkten), bibliotheken en winkels voor diervoeding. Daarnaast blijven voor
eet- en drinkgelegenheden (na 20
uur geen verkoop) de al geldende afhaalmogelijkheden gelden.
Uiteraard gelden de anderhalvemeter-regel en de mondkapjesplicht. Andere winkels (bijvoorbeeld speelgoed- en kledingwinkels) kunnen klanten de mogelijkheid bieden om artikelen online of
telefonisch te bestellen en deze
thuis te laten bezorgen. Afhalen
aan of in de winkel mag niet.
De regels zijn na te lezen op de
website van de gemeente Uithoorn en op www.rijksoverheid.
nl/corona.

Deﬁnitief ontwerp verkeersplan
Uithoorn vastgesteld

Hondenkaart op
UithoornDenktMee.nl
Een tijd terug is er een enquête gehouden met vragen over
het hondenbeleid, de voorzieningen voor honden, wensen en opmerkingen. We hebben de uitslag
van de enquête verwerkt in een
hondenkaart. Deze kaart staat
op www.uithoorndenktmee.nl. Op
deze hondenkaart ziet u de hondenlosloopgebieden, de hondenpoepbakken en de locaties waar
honden niet mogen komen.
Zowel hondenbezitters als mensen zonder hond moeten op een
prettige manier gebruik kunnen
maken van de beperkte openbare
ruimte. Daarom zijn er regels opgesteld en speciale losloopgebieden aangewezen. Dit zijn de basisregels:
1. Honden zijn welkom in Uithoorn en De Kwakel.
2. In de losloopgebieden mogen
honden loslopen. In de rest
van de gemeente zijn honden
altijd aangelijnd.
3. In de losloopgebieden mag u
de hondenpoep laten liggen.
In de rest van de gemeente
wordt hondenpoep opgeruimd
door de hondenbezitter.
4. Hondenpoep mag worden gedeponeerd in de hondenpoepbakken, restafvalbakken, ondergrondse restafvalcontainers en in uw eigen restafval
minicontainer.

5. Honden mogen niet komen
op speelplekken, schoolpleinen, sportvelden en in het weide gedeelte van het Libellebos
waar de runderen loslopen.
Reacties geven op
hondenkaart
Wij vragen u mee te doen door de
hondenkaart te bekijken en een
reactie te geven over de locaties
waar honden wel of niet mogen
komen, honden wel of niet moeten worden aangelijnd, uitwerpselen wel of niet moeten worden opgeruimd. Mocht u vragen hebben
over de handhaving, vragen wij u
dit apart te mailen naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding
van hondenbeleid.
Reactietermijn
Van 28 december 2020 tot en met
15 januari 2021 kunt u (anoniem)
reageren via www.uithoorndenktmee.nl. De reacties worden bekeken op inhoud en mogelijkheden. Het resultaat hiervan komt
ook op www.uithoorndenktmee.
nl te staan.

Stembureauleden gezocht voor
Tweede Kamerverkiezingen
Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Voor de bezetting van de stembureaus is de gemeente Uithoorn
op zoek naar enthousiaste leden en stemmentellers.
Vervroegd stemmen
De verkiezingen gaan gewoon door, ook in coronatijd. Er kan
wel vroeger worden gestemd: naast 17 maart kunnen kiezers
al op maandag 15 en dinsdag 16 maart hun stem uitbrengen.
Dit kan in 2 stembureaus in de gemeente. Op 17 maart zijn alle stembureaus open.
Coronamaatregelen
Er komen extra hygiënemaatregelen. Zo worden stemhokjes,
potloden en andere stembescheiden in het stembureau telkens
schoongemaakt. Daarnaast zullen alle stembureauleden en tellers een medisch mondneusmasker of, in uitzonderingsgevallen, een faceshield moeten dragen. Door het vervroegd stemmen en de te nemen hygiënemaatregelen is er dit jaar een grotere bezetting nodig voor de stembureaus. Eén van de leden
fungeert bij toerbeurt als gastheer/gastvrouw, die o.a. zorgt voor
naleving van de coronamaatregelen.
Wat wordt er verwacht van stembureauleden?
U krijgt vooraf een verplichte online training. Hier leert u onder
meer aan welke officiële regels het stemmen moet voldoen. Aan
de training is een online test gekoppeld, die moet u met goed
gevolg afleggen om als lid van een stembureau te kunnen worden benoemd.
De stembureauleden werken op 17 maart in principe van 7.00
uur tot 14.00 uur of van 14.00 tot 21.00 uur. Daarna helpen alle
stembureauleden mee met het tellen van de stemmen. Dit kan
enkele uren duren.
Vergoeding leden
Met uw medewerking is het mogelijk om de genoemde verkiezingen met succes te laten verlopen. Als u op een stembureau
wilt plaatsnemen ontvangt u hiervoor een bruto vergoeding.
Voorafgaand aan benoeming wordt van u verwacht dat u een
digitale training met goed gevolg aflegt. De vergoedingen zijn
als volgt vastgesteld:
- De basisvergoeding voor een stembureaulid bedraagt per
dagdeel € 75,00
- Naast de basisvergoeding ontvangt een voorzitter van het
stembureau een toeslag van € 25,00 per dagdeel
- Voor het tellen van de stembiljetten bedraagt de vergoeding
€ 50,00.
Interesse?
Ga naar www.uithoorn.nl/
verkiezingen voor meer
informatie. Hier vindt u
ook een formulier om u
op te geven. Graag insturen vóór 7 januari 2021.

Maatregelen scheidingsdepot en
aandacht voor afvalinzameling
Het ophalen van het afval is cruciaal voor de gezondheid van inwoners. We vragen daarom weer
uw aandacht voor de afvalinzameling. Daarnaast zetten wij voor
u op een rij hoe we met de aangescherpte maatregelen werken op
het scheidingsdepot.

val tot een rustiger moment dan
de kerstvakantie.

Beperkte toegang
scheidingsdepot
Om ervoor te zorgen dat het niet
te druk wordt op het scheidingsdepot is de toegang beperkt. Wethouder Hans Bouma geeft aan:
“Het zijn bijzondere en rare tijden. Thuiswerken en zoveel mogelijk binnen blijven is nog steeds
de norm en dat heeft effect op onze dagelijkse bezigheden. Daarnaast gaan er ook een heleboel
zaken gewoon door. Daarom
vraag ik u ook, kom alleen naar
het scheidingsdepot als het echt
moet, zeker in de kerstvakantie.
We laten ook maximaal 7 auto’s
toe op het depot. Via de slagboom
wordt dit geregeld.”

Parkeren auto’s in straten
Door het thuisblijven staan er veel
meer auto’s dan gebruikelijk geparkeerd in de straten. Dit vormt
een hindernis voor afvalwagens
die het afval komen ophalen. Parkeer uw auto alleen op de daarvoor aangewezen parkeerplekken.

Kerstvakantie
De kerstvakantie is een mooie gelegenheid om het huis op te ruimen. Wat natuurlijk een prima
bezigheid is. Dat levert wel afval
op dat naar het scheidingsdepot
moet worden gebracht. Wij vragen u, ook ter bescherming van
onze medewerkers, niet meteen
alles te brengen. Bewaar uw af-

Regels scheidingsdepot
Komt u wel, dan gelden uiteraard
hier de landelijke maatregelen,
houd 1,5 meter afstand en gebruik een mondkapje.

Goed aanbieden afval
Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk om het afval op de juiste
manier aan te bieden, zoals vóór
07.30 uur op de dag wanneer het
afval wordt opgehaald. Kijk voor
meer informatie over op www.uithoorn.nl/afval.

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Kootfonds verleent financiële steun
aan verenigingen, instellingen,
organisaties en personen die binnen de gemeente Uithoorn (Uithoorn én De Kwakel) werkzaam
zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke

sluitingen of omleidingen u direct
raken. Met ondernemers en bewonerscomités gaan we in gesprek over hoe ondernemingen
en woningen het beste bereikbaar
blijven. De afsluitingen en voorgestelde omleidingen per fase kunt
u nu al bekijken op www.uithoorn.
nl/verkeersplanuithoorn.

We doen er alles aan om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Toch zullen sommige af-

Planning
Door corona beleven we bijzondere tijden. Dit vraagt om een
flexibele houding, ook van de gemeente. We werken hard om begin volgend jaar te starten met de
realisatie. Het vervangen van de
riolering zal ongeveer 9 maanden
duren. Tussen 1 mei en eind 2022
zijn alle werkzaamheden aan de
infrastructuur klaar. Wij kunnen
ons voorstellen dat u nu, of tijdens
de werkzaamheden vragen heeft.
Op www.uithoorn.nl/verkeersplanuithoorn vindt u meer informatie over de werkzaamheden. Hier vindt u ook veel gestelde vragen. Wilt u vanaf nu
op de hoogte blijven van het project? Maak een profiel aan op
www.uithoorndenktmee.nl. Dan
krijgt u een altijd een mailnotificatie als er nieuws is.

De aanvraag stuurt u aan bkf@
uithoorn.nl t.a.v. de heer T.J.J.
Schrandt.

fonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van
de beslissing.

Kosten die niet vergoed
worden
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten betaald kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.

Contact
Voor meer informatie, neem
contact op met de heer T.J.J.
Schrandt, tel. (0297) 513185.

Niet alleen de wegen, fietspaden,
openbare ruimte en het groen in
het centrum worden vernieuwd.
Ook de riolering van het centrum
pakken we grondig aan en maken
we klimaatbestendig. Hier gaan
we begin volgend jaar mee starten. We gaan ons best doen om
de overlast zoveel mogelijk te beperken. We spreiden de werkzaamheden daarom over 20 fases gedurende 1,5 tot 2 jaar. Wegen zijn door deze aanpak zo kort
mogelijk afgesloten. We starten
onder de grond. Dit doen we in fase 1 tot en met 7. In fase 8 tot en
met 20 gaan we boven de grond
aan de slag.

Overgang inzamelschema
van 2020 naar 2021
Op verzoek van de inzamelaar is
het schema voor vier inzamelwijken gewijzigd ten opzichte van
2020. Dus kijk op de afvalkalender om op de juiste dag de containers klaar te zetten. Het laatste nieuws over hoe de gemeente
omgaat met het coronavirus vindt
u ook op onze website.

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 26 maart 2021 subsidie aan bij het Burgemeester
Kootfonds.

Het college van burgmeester en
wethouders heeft ingestemd met
het definitieve ontwerp van het
verkeersplan voor het dorpscentrum van Uithoorn. Een belangrijke stap. Door het verkeer in
het dorpshart opnieuw in te delen, leggen we de basis voor een
vriendelijk, groen en veilig centrum.

activiteiten. Zij kunnen op grond
van hun activiteiten én financiële positie, aanspraak maken op
steun van de stichting.
Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan
vóór 26 maart 2021 een onderbouwde subsidieaanvraag in via
het aanvraagformulier op www.
uithoorn.nl. Stuur ook een zo recent mogelijk inzicht in de financiele positie van de aanvrager mee.

Beslissing
De subsidieaanvragen worden in
april 2021 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Koot-

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
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. Die stukken liggen 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, gericht 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 binnen 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 opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 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 vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 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, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit 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 indienen. 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 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.
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.
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn
2020’ en besluit hogere waarden. Deze liggen vanaf 10 december gedurende 6 weken ter inzage. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling
wonen en werken, (0297) 513 111.
• Voor het Wapo-terrein (voormalig bedrijventerrein) aan de Koningin
Máximalaan in Uithoorn is een ontwerp-bestemmingplan opgesteld
voor de bouw van 219 woningen. Het ontwerpbestemmingsplan “Wapoterrein” ligt vanaf donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag
21 januari 2021 ter inzage. Inlichtingen bij mevr. M. Harberink, afdeling
Wonen en Werken, (0297) 513 111.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
•
•

•

Het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27 ligt met ingang van 10
december 2020 gedurende zes weken ter inzage. Inlichtingen bij mevr.
M. Harberink, afdeling Wonen en Werken, (0297) 513 111.
Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechtdijk 73, De Kwakel. De huidige bebouwing maakt plaats voor zes woningen in de vorm van een oude boerderijwoning. Voor woningen is het wegverkeerslawaai te hoog.
Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt daarom ook een ontwerpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder ter
inzage. Vanaf donderdag 24 december gedurende zes weken kunt u de
plannen bekijken en uw zienswijze kenbaar maken. Inlichtingen bij mw.
B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechthoeve, Drechtdijk 125. In de cultuurhistorische boerderij, het zomerhuis en de stal worden woningen
gerealiseerd. De overige bebouwing wordt gesloopt. Bij twee van de
nieuwe woningen is de gevelbelasting in het kader van de wet geluidshinder te hoog. Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt daarom ook
een ontwerpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet
geluidhinder ter inzage. Vanaf donderdag 24 december gedurende zes
weken kunt u de plannen bekijken en uw zienswijze kenbaar maken. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513
111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2020-106558 Boterdijk 152, het plaatsen van een mantelzorgwoning
(ontvangen 06-12-2020);
• 2020-106561 Jaagpad13, het vervangen van de huidige steiger (ontvangen 04-12-2020);
• 2020-107226 Pastoor C. Vasselaan 4, het plaatsen van een dakkapel
(ontvangen 08-12-2020).

Uithoorn
• 2020-106563 herinrichting centrum (ontvangen 07-12-2020);
• 2020-106961 Fazant 47, het bouwen van dakkapel (ontvangen 07-122020);
• 2020-107181 Grauwe Gans 45, een overkapping maken bij de voordeuren.(ontvangen 08-12-2020);
• 2020-109600 Schans 108, het afwijken van het bestemmingsplan (ontvangen 16-12-2020);
• 2020-109570 Marktplein 17, het wijzigen van het logo op de voorgevel
(ontvangen 16-12-2020).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

Uithoorn
• 2020-092389, Ganzendiep 10, het slopen en nieuw bouwen van een
schuur/overkapping (vergunningvrij, verzonden 07-12-2020);
• 2020-103507, Buitendijks 38, het realiseren van een dakkapel op het
voordakvlak (vergunningvrij, verzonden 09-12-2020).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn
• 2020-091844, Thamerweg 75 a, het tijdelijk bewonen van een schuur
(verzonden 10-12-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-089801, Iepenlaan 30, het tijdelijk wijzigen bestemmingsplan van
het bijgebouw naar tijdelijke woning voor een periode tot en met 16 juni 2021 (verzonden 16-12-2020).

Uithoorn
• 2020-099612, Prins Hendriklaan 6, het uitbreiden van de 1e verdieping
aan de achterzijde van de woning (verzonden 10-12-2020);
• 2020-100609, Anthony Fokkerweg 26, het realiseren van vier wasboxen met een technische ruimte (verzonden 10-12-2020);
• 2020-102203, Flottielje 10, het stucen van een vrijstaande woning (verzonden 14-12-2020);
• 2020-092281, Ebro 162, het maken van een uitrit naar prive terrein (verzonden 10-12-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
• 2020-105989 Het Fort 46, het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten. (ontvangen 07-12-2020).

Uithoorn
• 2020-109492 C. Verolmelaan 160, het organiseren van een snuffelmarkt, van 24 maart t/m 27 maart 2021. (ontvangen 15-12-2020);
• 2020-109364 Canadese Gans 37 t/m 69, het plaatsen van container en
glasbokken. (ontvangen 14-12-2020;

•

2020-109512 Bilderdijklaan 27 en 25, 2 afvalcontainers voor dakwerkzaamheden. (ontvangen 15-12-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2020-085767, Willem-Alexanderpoort 62-64, horeca-exploitatievergunning geldig tot 17 december 2023 (verzonden 17-12-2020).
De Kwakel
• 2020-104493, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31-12-2021 (verzonden 7-12-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘RVR DRECHTDIJK 73, DE KWAKEL’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechtdijk 73, De Kwakel’ en het ontwerpbesluit voor het
vaststellen van hogere waarde is vrijgegeven voor ter inzage legging.

Toelichting bestemmingsplan
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de huidige bebouwing (de
woning aan Drechtdijk 73 en bijbehorende bouwwerken) gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een bouwmassa terug, waar zes (schuur-) woningen in komen. Dit alles in de vorm van een oude boerderijwoning met aangebouwde schuur. Het tuinbouwbedrijf op de achterliggende gronden, welke een glastuinbouw bestemming hebben, krijgen een ‘weide-bestemming’
(grasland) met een bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 30
m2. Ter plaatse is een goed woon- en leefklimaat aanwezig.
Toelichting hogere waarden
De nieuw te bouwen woningen liggen binnen de wettelijke onderzoekzone
van de Drechtdijk. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde
bij een woning vanwege wegverkeerslawaai op de Drechtdijk wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. De gevelbelasting voor de woning is maximaal 52 dB. De gemeente
wil voor deze woning een hogere waarde vaststellen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechtdijk 73, De Kwakel’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende
stukken) liggen vanaf 24 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk73ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl.

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 zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere
waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 23 december 2020

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘RVR DRECHTHOEVE, DE KWAKEL’
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechthoeve, De Kwakel’ (Drechtdijk 125) en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde is vrijgegeven voor ter inzage legging.

Toelichting bestemmingsplan
Met het bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de Ruimte-voorruimte regeling voor het perceel aan Drechtdijk 125 in De Kwakel. De cultuurhistorische boerderij, het zomerhuis en de grote stal blijven behouden. De overige bebouwing wordt gesloopt. In de boerderij en in het zomerhuis worden maximaal twee vrije sector woningen (in totaal dus vier)
gerealiseerd. In de huidige stal komen veertien kleinere koopwoningen in
het goedkopere segment en twee vrije sectorwoningen. De achterliggende
gronden, behouden de ‘weide-bestemming’ (grasland) met een bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 30 m2. Ter plaatse is een goed
woon- en leefklimaat aanwezig.
Toelichting hogere waarden
De nieuw te bouwen woningen liggen binnen de wettelijke onderzoekzone
van een aantal wegen. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde bij twee woningen vanwege wegverkeerslawaai op de Drechtdijk
wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet
overschreden. De gevelbelasting voor twee woningen is maximaal 55 dB.
De gemeente wil voor deze twee woningen een hogere waarde vaststellen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechthoeve, De Kwakel’ en het ont-
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werpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende
stukken) liggen vanaf 24 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechthoeveON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl.
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 zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere
waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 23 december 2020.

BELEIDSREGELS STANDPLAATSEN
Op 27 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Uithoorn de “Beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020”
vastgesteld en treden in werking per 1 januari 2021.
De beleidsregels bieden duidelijkheid en zekerheid aan ondernemers, vergunningverleners en andere belanghebbenden tijdens het besluitvormingsproces. Tevens zijn er transparante regels opgesteld over de verdeling en
geldigheidsduur van de vergunningen. Een belangrijke wijziging is dat reguliere standplaatsvergunningen niet meer voor onbepaalde tijd worden
verleend maar in het vervolg voor maximaal 5 jaar. Voor de houders die nu
beschikken over een vergunning voor onbepaalde tijd zal een overgangstermijn van 5 jaar gelden.
De beleidsregels zijn in te zien op www.uithoorn.nl.

WIJZIGINGEN IN DE APV
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 17 december 2020 een aantal wijzigingen op de Algemene plaatselijke verordening 2020 (APV-2020)
vastgesteld. In de APV-2020 staat de gemeentelijke regelgeving met name
op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Lachgasverbod
Naast een aantal redactionele en technische aanpassingen is een nieuwe
bepaling opgenomen, namelijk het lachgasverbod (artikel 2:48a).
De gewijzigde APV-2020 treedt in werking één dag na bekendmaking op
www.overheid.nl. De APV-2020 is daarop ook in te zien.
AANWIJZIGINGSBESLUIT VERBODEN DRANKGEBRUIK
Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020 is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders gebieden aan kan
wijzen waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich
te hebben

Het college heeft besloten de volgende gebieden aan te wijzen waarvoor
dit verbod geldt:

In het Oude Dorp
Het gebied begrensd door het Amstelplein, Schoolstraat, Kaag, De Amstel,
de Stationsstraat (inclusief parkeerplaats en groenstrook), de Thamerlaan
en de Laan van Meerwijk.
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.
Het besluit treedt in werking een dag na deze bekendmaking. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen
zes weken, na verzending/afgifte van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders
op https://www.uithoorn.nl/loket/product/bezwaarschrift-indienen of via
Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.

BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2021
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 17 december
2020 heeft besloten tot vaststelling van de:
- Algemene rechtenverordening 2021
- Verordening rioolheffing 2021
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
- Verordening afvalstoffenheffing 2021
- Verordening forensenbelasting 2021
- Verordening grafrechten 2021
- Verordening marktgelden 2021
- Verordening hondenbelasting 2021
- Verordening liggelden 2021
- Verordening precariobelasting 2021
- Verordening rioolaansluitrecht 2021
- Verordening toeristenbelasting 2021

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2021 digitaal te raadplegen op www.
officielebekendmakingen.nl.

