
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

WWW.UITHOORN.NL

Heeft u een oproep ontvangen voor de boostervaccinatie tegen coro-
na maar weet u niet hoe bij de priklocatie te komen? ANWB AutoMaatje 
vervoert mensen die minder mobiel zijn. Voorwaarden: Deelnemers van 
de vervoerservice hoeven geen lid te zijn van de ANWB. Ze moeten wel 
inwoner van de gemeente Uithoorn zijn. Wie voor de (booster)vaccina-
tie een beroep wil doen op deze service, kan zich aanmelden bij ANWB 
AutoMaatje Uithoorn via (0297) 30 31 03 (maandag t/m donderdag van 
9 tot 12 uur) of automaatje@uithoornvoorelkaar.nu. Chauffeurs die zich 
als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen zich hier ook aanmelden. Meer 
informatie vindt u op www.automaatje-uithoorn.nl. Bij het vervoer wor-
den de coronamaatregelen van het RIVM gevolgd. Mondkapjes zijn dus 
verplicht en de voertuigen worden na elke rit ontsmet.

AutoMaatje voor vervoer naar de 
vaccinatielocatie 

1e en 2e prik 
Inwoners in de regio kunnen nog steeds een 1e of 2e prik krijgen. U 
kunt een afspraak maken via het landelijk contactcentrum van GGD-
GHOR-NL of gebruik maken van de vrije inloop op de locaties Buikslo-
termeerplein, Anton de Komplein, Plein 40-45 en Amstelveen.

Booster
U kunt op afspraak een booster halen op de vijf locaties in Amsterdam-
Amstelland. Afspraken kunnen gemaakt worden wanneer iemands 
leeftijd / geboortedatum aan de beurt is, via het landelijk contactcen-
trum of www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Zorgmedewerkers komen 
ook in aanmerking als zij een brief hebben gehad van hun werkgever 
(zorginstelling), via een speciale bellijn.

(Booster) vaccinatie

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 

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
• 740.603 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 24.659 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

Uithoorn Volledig Volledig Gedeeltelijk Vaccinatie
gevacc. gevacc. gevacc. nog niet

+ booster (1/2) gepland

Week 48 71% 3% 11% 13%
Week 50 74% 10% 3% 13%

Positief geteste personen
In week 50 (13 december t/m 19 december) is het aantal positief ge-
teste mensen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 5% vergele-
ken met de week daarvoor.

Omikron-variant in Amsterdam
Vanaf 2 december worden er door de GGD Amsterdam en het Amster-
dam UMC steekproefsgewijs monsters uit de GGD teststraten onder-
zocht op de nieuwe Omikron-variant. Hiermee kan goed zicht worden 
gehouden op de aanwezigheid en verspreiding van deze nieuwe be-
smettelijkere variant in de regio Amsterdam. Het percentage van be-
smettingen met de Omikron-variant loopt sinds 2 december op, en erg 
hard sinds 12 december - van ruim 3 % begin vorige week tot 48 % op 
maandag 21 december. Ook worden besmettingen met de nieuwe va-
riant steeds minder gekoppeld aan een reis vanuit Afrika of een ander 
land. De verwachting is hiermee dat de Omikron-variant, op zeer korte 
termijn dominant zal zijn ten opzichte van de Delta-variant.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 50   Week 49

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
141 467  166 550

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 7% lager dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg naar 
20,9% ten opzichte van de voorgaande week.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 50   Week 49

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
612 2.026  950 3.145

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 50

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. 

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 maxi-
maal 4 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitge-
zonderd. 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 oude-
ren 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, hypotheekadviseur en medische contactberoepen hou-
den normale openingstijden. Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties 
en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur.

Alle maatregelen teruglezen: 
www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 
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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!

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. Zater-
dag 1 januari 2022 is het scheidingsdepot gesloten. 
Het scheidingsdepot is elke maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag open! Scheidingsdepot is op 31 december open tot 
15.30 uur.

Aangepaste openingstijden 
Scheidingsdepot

Geen afvalkalender maar 
een Afvalapp in 2022
Ieder jaar krijgt u bij de gemeentegids ook een afvalkalender. Aanko-
mend jaar doen we het anders. We hebben nu de AfvalWijzer app die u 
per 1 januari 2022 kunt gebruiken. U kunt deze downloaden vanuit de 
Appstore op uw mobiele telefoon. Liever geen app? Vanaf die datum 
kunt u ook de inzameldagen voor uw adres bekijken via mijnafvalwijzer.
nl en uw eigen afvalkalender printen. Uiteraard helpt ons Klant Contact 
Centrum als u de geprinte versie liever opgestuurd wilt hebben. Bel dan 
met (0297) 513 111. Voor meer informatie, kijk op www.uithoorn.nl/afval. 



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 december 2021 tot ongeveer april 2023 geldt er een omleiding 
voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen gebruik maken van de over-
steek bij Aan de Zoom/Faunalaan. 

In januari 2022 start aanleg Uithoornlijn: busbaan afgesloten
Vanaf januari wordt de bestaande busbaan omgebouwd naar een ge-
combineerde bus-/trambaan waar zowel bussen als trams kunnen rij-
den. Er vinden tot de zomer van 2022 verschillende werkzaamheden 
plaats op de busbaan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Bussen 
rijden daarom tijdelijk een andere route. Ook wordt er een nieuwe halte 
gebouwd en wordt de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn Cen-
trum uitgebreid met veertig plaatsen. Verder worden er oude geluids-
schermen weggehaald en komen er nieuwe voor in de plaats. Het asfalt 
van de oude busbaan wordt verwijderd en opnieuw aangebracht. Ver-
der worden er sporen, bovenleidingsmasten en -draad aangebracht en 
een tramperron aangelegd. 

In de eerste fase (januari-juli 2022) is de omleidingsroute voor bussen 
vanaf halte Uithoorn Centrum via de Amsterdamseweg, de Wieger-
bruinlaan en de Alfons Ariënslaan (of andersom). Dit is de groene rou-
te op de plattegrond. Het busstation blijft altijd in gebruik, wel zijn hier 
werkzaamheden van maart tot september 2022. Alle werkzaamheden 
rond deze locatie kunt u teruglezen via www.uithoornlijn.nl De looprou-
te naar bushalte Uithoorn Centrum verandert tijdelijk, deze geven we 
aan met borden. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de 
website van de vervoerder: syntusutrecht.nl/dienstregeling

Hinder voor weggebruikers
Om de werkzaamheden aan het viaduct over de Amsterdamseweg vei-
lig uit te voeren wordt tussen maandag 17 en vrijdag 28 januari 2022 
in twee fases de helft van de Amsterdamseweg afgesloten. Gemotori-
seerd verkeer rijdt met aangepaste snelheid via een om-en-om-regeling 
(verkeer maakt om en om gebruik van dezelfde rijbaan) langs de afzet-
ting. Fietsers worden tijdelijk naar één kant van de weg geleid, het fiets-
pad onder het viaduct is in deze periode een tweerichtingsfietspad. We 
zetten verkeersregelaars in om het verkeer in veilige banen te leiden.

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 Facebook 
of de https://debouw.app/projects/uithoornlijn/updates. Digitale bijeen-
komst van 9 december terugkijken: https://youtu.be/JTeKwcMo1gU 

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
- 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

Inspraak Mobiliteitsvisie 
Uithoorn 2040 ‘Veilig, Leefbaar 
en Bereikbaar Uithoorn’
Voor de zomer heeft de gemeente 
inwoners, ondernemers en bezoe-
kers van Uithoorn gevraagd naar 
hun mening over de mobiliteit in 
Uithoorn. Tijdens de week van de 
participatie kon ook nog over een 
aantal dilemma’s worden meege-
dacht. De uitkomsten van de en-
quête en online bijeenkomsten zijn 
verwerkt in de Mobiliteitsvisie Uit-
hoorn 2040 ‘Veilig, Leefbaar en 
Bereikbaar Uithoorn’. De Burge-
meester en Wethouders hebben 
dit concept op 30 november goed-
gekeurd. Graag horen wij ook van 
onze inwoners, ondernemers en 
bezoekers wat zij vinden van deze 
visie. Tot en met 12 januari 2022 
kunt u op het concept 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. 

Anoniem en gratis
De geldplannen zijn te vinden via www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen onder het kopje ‘online geldplannen’. 
Het invullen van de plannen is gratis en anoniem.

Er een nieuw online geldplan 
is voor mensen die geen werk 
hebben of hun baan verlie-
zen? Wie geen werk heeft of 
haar of zijn baan kwijtraakt, 
zal zien dat het inkomen fors 
daalt. Het is dan zaak om op-
nieuw inkomsten en uitgaven 
op een rij te krijgen. Zodat be-
talingsachterstanden of schul-
den worden voorkomen. Het 
geldplan ‘Werkloosheid’ is een 
laagdrempelige manier om 
overzicht te krijgen in de huidi-
ge financiële situatie, en in de 
situatie na werkloosheid. Ook 
geeft dit geldplan handvatten 

om inkomsten te verhogen en 
besparing op uitgaven.

Wat is een online geldplan?
‘Startpunt Geldzaken’ van het 
Nibud stelt anoniem online 
geldplannen beschikbaar voor 
huishoudens in verschillen-
de omstandigheden. In totaal 
zijn er 11 online geldplannen 
beschikbaar. Naast het nieu-
we plan ‘Werkloosheid’ zijn er 
bijvoorbeeld ook geldplannen 
voor mensen die gaan schei-
den, ondernemers, mensen 
die meer geld willen overhou-
den, statushouders, en ouders 
die beter willen rondkomen 
met kinderen. Er worden tips 
en handvaten gegeven waar-
mee je verder kan.

VERVANGING STOPLICHTEN KRUISING 
ZIJDELWEG/SCHERMERHORN- EN MÁXIMALAAN

De verkeersregelinstallatie (stoplichten) op de kruising Koningin Máxi-
malaan / Zijdelweg / Watsonweg en de kruising Zijdelweg / Schermer-
hornlaan / Sportlaan worden vervangen. Er kan verkeershinder ont-
staan. Voor de veiligheid zijn er op sommige plekken berm- en rij-
strookafzettingen. Als dit nodig is, is er een verkeersregelaar aanwe-
zig. De werkzaamheden vinden plaats van 3 januari tot en met 8 fe-
bruari 2022. 

VANAF 10 JANUARI KRUISING LAAN VAN MEERWIJK, 
AMSTELPLEIN EN KORTE BOTERDIJK AFGESLOTEN

Vanaf maandag 10 januari 2022 beginnen we met een nieuw deel aan 
werkzaamheden voor het verkeersplan. Bij de uitvoering van deze werk-
zaamheden is de kruising Laan van Meerwijk tussen de Koningin Máxi-
malaan en de Korte Boterdijk afgesloten. Eerst werken we tot aan het Am-
stelplein. Daarna vanaf het Amstelplein tot en met de kruising Korte Bo-
terdijk – Laan van Meerwijk. 

Wat kunt u verwachten?
Auto’s rijden tijdelijk over de parallelweg (ventweg) die voor het gemeen-
tehuis is aangelegd. Het winkelcentrum, gemeentehuis en politiebureau 
blijven ook nu gewoon bereikbaar. Net als woningen en bedrijven in de 
directe omgeving. Vanaf de parallelweg (ventweg) komt een doorsteek 
naar het Amstelplein. Deze doorsteek sluiten we weer af als we met een 
nieuw deel van de werkzaamheden beginnen. De volgende stap is dat 
hier het riool wordt vervangen en de nieuwe asfaltlagen van de toekomsti-
ge weg worden gemaakt. De veiligste route voor fietsers is via De Schans 
en de Dorpsstraat. 

Kabels en leidingen en riolering
Voordat de werkzaamheden beginnen, maken wij een planning. Wij ho-
pen natuurlijk dat we deze kunnen halen. Maar omdat we veel onder de 
grond werken kan het zijn dat we niet altijd zeker weten wat we hier kun-
nen aantreffen. Zo weten we bijvoorbeeld wel dát er een kabel of leiding 
loopt, en ongeveer op welke hoogte deze liggen. Maar toch blijkt dat in de 
praktijk weleens anders te zijn. En soms treffen we vervuilde grond aan 
die moet worden verwijderd. Hierdoor kan het zijn dat de planning anders 
kan worden omdat de werkzaamheden meer tijd kosten dan we vooraf 
hadden gedacht.

Planning
Op www.uithoorn.nl/Home/Projecten/Gemeentebrede_projecten/Reali-
satie_verkeersplan_centrum_Uithoorn/Afsluitingen kunt u alle fases be-
kijken van het verkeersplan. Fase 6a, 6b en 7 zijn niet de allerlaatste fa-
sen van de werkzaamheden onder de grond. Na fase 7 werken we nog 
tussen de Laan van Meerwijk en het Zijdelmeer. En ronden we fase 5 
(Zijdelveld) af. We verwachten dat deze laatste werkzaamheden begin 
maart klaar zijn. 

Bedankje namens de projectgroep Verkeersplan Uithoorn
Er is in 2021 hard gewerkt aan de realisatie van het Verkeersplan Cen-
trum Uithoorn. In 2022 starten we met de bovengrondse 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 eindre-
sultaat! Blijf op de hoogte en volg alle werkzaamheden via de BouwApp.

Gemeentegids wordt 
gemeentemagazine

Gewijzigde ritbijdrage 
WMO vervoer

Met ingang van dit jaar wordt de 
traditionele Uithoornse gemeen-
tegids vervangen door een ge-
meentemagazine. Het gemeen-
temagazine is de opvolger van de 
gemeentegids. In het magazine 
staat net zoals in de gids informa-
tie vanuit de gemeente over pro-
ducten en diensten, de gemeen-
teraad en het college. Het uiter-
lijk van het magazine is wel an-
ders dan u van de gemeentegids 
gewend bent. Zo wordt er bijvoor-
beeld gebruik gemaakt van meer 
beeldmateriaal en is de opmaak 
ruimer. Het magazine krijgt daar-
door een frisse uitstraling en is 
meer van deze tijd. Net als in de 
gemeentegids staat er in het ge-
meentemagazine onder andere 
een adressenoverzicht. Hierdoor 
kan het magazine als naslag-

werk worden gebruikt en heeft het 
een bewaarfunctie. De gemeen-
te is trots op dit eerste magazine 
en zijn uiteraard benieuwd naar 
uw mening. Het nieuwe magazine 
valt rond de jaarwisseling bij u op 
de deurmat.

Maakt u gebruik van het WMO vervoer? Per 1 januari 2022 worden de 
ritbijdragen en kilometertarieven aangepast. Het tarief is gebaseerd op 
het kilometertarief van het openbaar vervoer (regio Amsterdam). Be-
kijk de tarieven per 1 januari 2022 in onderstaande tabel.

Opstaptarief Tarief per km tot 25 km

Reiziger € 1,01 € 0,18
Medisch begeleider Gratis Gratis
Medereiziger € 1,01 € 0,18
Kind < 4 jaar Gratis Gratis* 
Kind 4-12 jaar € 1,01 € 0,18* 

* maximaal twee kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot vier jaar en medisch begeleiders reizen gratis. Een pas-
houder mag maximaal één niet pashouder meenemen. De pashouder 
betaalt ook de ritbijdrage voor de medepassagier. Wanneer u een me-
depassagier meeneemt, betaalt u dus tweemaal de ritbijdrage. Een 
gecertificeerde blindengeleidehond en/of hulphond mag u gratis mee-
nemen in het Wmo-vervoer. Het is niet toegestaan andere huisdieren 
mee te nemen in het Wmo-vervoer. 

Uw straat ook een Lief & Leedstraat?
In het najaar is Uithoorn voor El-
kaar samen met de gemeente ge-
start met Lief & Leedstraten. De 
bewoners van een straat of bij-
voorbeeld een flat kunnen zich 
aanmelden als Lief & Leedstraat. 

Zij ontvangen een geldbedrag, het 
“Lief & Leedpotje”. Bedoeld om 
een aardigheidje te kopen voor 
bewoners die iets fijns hebben 
meegemaakt. Of juist iets verdrie-
tigs. Een cadeautje voor die on-

vermoeibare mantelzorger, een 
fruitmandje voor een zieke buur-
vrouw, of een leuk kaartje voor dat 
stel dat net een kindje heeft gekre-
gen. Of de buurjongen die zijn di-
ploma heeft gehaald. Want een 

beetje aandacht voor elkaar kun-
nen we in deze tijd wel gebruiken. 
Meer informatie? Uw straat of flat 
aanmelden? Bel Uithoorn voor El-
kaar, 0297-303044, mail via in-
fo@uithoornvoorelkaar.nu, of kijk 
op: www.uithoornvoorelkaar.nu/
lief-en-leed 
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INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
NOORDDAMMERWEG 68
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voor-
nemen om op de locatie Noorddammerweg 68 in De Kwakel twee perce-
len, die thans de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Bedrijf’ hebben, te herbe-
stemmen. Het initiatief betreft de ontwikkeling van bedoelde twee perce-
len tot woongebied. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van de realisa-
tie van vijftien bouwkavels voor vrijstaande woningen en het behoud van 
de bestaande voormalige bedrijfswoning. Om dit plan te kunnen realise-
ren dient de bestemming te worden gewijzigd. De beoogde bestemming 
is `Wonen´ en ´Groen
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68 ligt in het kader 
van de inspraakprocedure van donderdag 30 december 2021 t/m woens-
dag 9 januari 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeen-
tehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.
uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zen-
den aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn). 
Ter inzage
Let op: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over 
de vaststelling van het bestemmingsplan. In De Nieuwe Meerbode, de 
Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt bekend gemaakt 
wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend. 
Uithoorn, 23 december 2021

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het 
oprichten van een tuinbouwbedrijf voor het opkweken van jonge planten 
in de sierteelt- en fruitteeltsector. De toegang tot het bedrijf is gelegen aan 
Steenwijkerveld 3-5 De Kwakel.
Ontvangstdatum melding: 22 november 2021
Melder: Agriom
Locatie: nabij Steenwijkerveld 3-5, De Kwakel
Zaaknummer: 10760552
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. 
Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2022
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeente-
wet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 23 december 
2021 heeft besloten tot vaststelling van de:
- Algemene rechtenverordening 2022
- Verordening rioolheffi ng 2022
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2022
- Verordening afvalstoffenheffi ng 2022
- Verordening forensenbelasting 2022
- Verordening grafrechten 2022
- Verordening marktgelden 2022
- Intrekking verordening hondenbelasting 2021
- Verordening liggelden 2022
- Verordening precariobelasting 2022
- Verordening rioolaansluitrecht 2022 
- Verordening toeristenbelasting 2022
De datum van ingang van de heffi ng is 1 januari 2022. 
De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2022 digitaal te raadplegen op www.
offi cielebekendmakingen.nl.

VERLENGING VTH - BELEIDSPLAN TOT EN MET 31 DECEMBER 2022
Op 8 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Uithoorn besloten om de looptijd van het beleidsplan Ver-
gunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: ‘VTH’) met de duur van een 
jaar te verlengen. Dit beleidsplan werkt nu tot en met 31 december 2022. 
Hiertoe is met name besloten vanwege de Omgevingswet en de Wet kwa-
liteitsborging voor het bouwen die naar verwachting in 2022 in werking tre-
den. Er is een directe relatie met het VTH-beleidsplan daar deze wetten het 
belangrijkste kader gaan vormen voor de VTH-taken. 

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-113132, Irislaan 64, het vergroten van de woning (ontvangen 10-

12-21);
• 2021-113139, Poelweg 50, het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde van de woning (ontvangen 12-12-21);
• 2021-113763, Boterdijk 152, het tijdelijk plaatsen van een mantelzorg-

woning (ontvangen 09-12-21);
• 2021-114887, Hoofdweg 4, het wijzigen van het bestemmingsplan naar 

SBI code 3900-sanering en overige afvalbeheer (ontvangen 13-12-21);
• 2021-116215, Jaagpad 13, het plaatsen van een rietenkap. (ontvangen 

20-12-2021);
• 2021-116205, Hoofdweg 73, het realiseren van een waterberging. (ont-

vangen 21-12-2021).
Uithoorn
• 2021-114890, Johan de Wittlaan 113, het uitbouwen aan de zijkant van 

de woning en het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 09-12-21);
• 2021-114896, Meerlaan 13, het uitbreiden van de woning, (ontvangen 

15-12-2021);
• 2021-114904, Hugo de Grootlaan 36, het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde van de woning (ontvangen 16-12-21);
• 2021-115369, Geertruidahoeve 44, het parkeren op eigen erf. (ontvan-

gen 19-12-2021);
• 2021-115381, Coupure 3, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

17-12-2021);
• 2021-115385, Betula 31, het plaatsen van een brandmeldinstallatie. 

(ontvangen 17-12-2021);
• 2021-116205, Amsteldijk-Noord 106, het bouwen van een loods. (ont-

vangen 21-12-2021);
• 2021-116921, Kalslagerweg 12, het bouwen van een kas. (ontvangen 

23-12-2021).

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.
De Kwakel
• 2021-097726, Achterweg 62, het bouwen van een kantoorgebouw voor 

de kas (verzonden 15-12-2021);
• 2020-098372, Banken 1, het realiseren van een hooiberg met een B&B 

ruimte (verzonden 12-02-2021);
• 2021-107256, Noorddammerweg 43, het plaatsen van een dakkapel 

(verzonden 23-12-21).
Uithoorn
• 2021-096186, Zanglijster 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

10-12-2021);
• 2021-101968, Ebro 128, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 15-

12-2021);
• 2021-074280, J.A. van Seumerenlaan 5, het oprichten van een nieuw 

bedrijfsgebouw (verzonden 15-12-2021).

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
• 2021-111439, Wilhelminakade 5, het aanwezig hebben van kansspel-

automaten t/m 31 december 2022 (verzonden 23-12-2021);
• 2021-115047, Driehoeksreclamenborden voor de campagne “onder de 

pannen” van 15 t/m 18 januari 2022. (verzonden 17-12-2021); 
• 2021-073657, Marktplein 19, horeca exploitatievergunning (verzonden 

23-12-2021);
• 2021-082193, Marktplein 19, alcoholwetvergunning (verzonden 23-12-

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.
• 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) 513 111.

• Voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68. Inzage en in-
spraakperiode van donderdag 30 december 2021 t/m woensdag 9 ja-
nuari 2022. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling Wonen en Werken 
(0297) 513 111.

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. 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.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

Buslijn 130 (Breukelen – Mijdrecht 
– Uithoorn) rijdt vanaf 3 januari tot 
half maart doordeweeks niet naar 
het busstation maar naar de Guido 
Gezellelaan in Uithoorn. Door de 
aanleg van de Uithoornlijn kunnen 

de bussen van Syntus Utrecht niet 
via de snelle busbaan naar het bus-
station rijden. De busbaan is dan 
dicht. De bussen rijden op maan-
dag t/m vrijdag vanaf bushalte Uit-
hoorn Centrum naar de bushalte 

Bericht via provincie Utrecht: 

Aangepaste dienstregeling 
Buslijn 130 Uithoorn

Guido Gezellelaan/Achterberglaan 
in Uithoorn. Hier kan worden over-
gestapt op de lijnen 347 en 348 
van Connexxion naar het Busstati-
on in Uithoorn en naar Amstelveen. 
Lijn 130 rijdt dus niet door naar Uit-
hoorn Busstation. In het weekend 
wordt er wel doorgereden naar Uit-
hoorn Busstation. Buslijn 130 van/
naar Mijdrecht stopt bij de hal-
te Guido Gezellelaan (zuidzijde), 
buslijnen 347 en 348 stoppen bij de 

halte Achterberglaan alle haltes lig-
gen aan dezelfde rotonde met een 
loopafstand van ongeveer 100 me-
ter. Meer weten? Kijk op www.syn-
tusutrecht.nl/lijn130. Halverwege 
maart 2022 rijdt buslijn 130 weer 
door tot aan Uithoorn Busstation. 
Reizigers richting Hoofddorp kun-
nen nog wel hinder ondervinden 
van de aanlegwerkzaamheden en 
kunnen te maken krijgen met ex-
tra reistijd.




