
Maandag 30 april, Koninginnedag, 
is het geMeentehuis gesloten

geldigheid Kinderbijschrijving paspoort 
vervalt Met ingang van 26 juni 2012

Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, 
vraag dat aan voor 1 mei 2012. Met ingang van dinsdag 26 
juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvin-
gen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen 
paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar 
het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen rei-
zen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn 
dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, 
krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief 
ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu 
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen 
document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel 
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of 
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. 

Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén 
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht 
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te 
vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies. 
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de 
kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl en www.
paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort bij-
geschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de 
brief lezen op www.paspoortinformatie.nl

inloopavond toeKoMstbeeld 
uiterweg-plasoevers

Dinsdag 24 april organiseert de gemeente Aalsmeer samen 
met de klankbordgroep in het gemeentehuis een inloopavond 
over Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers. Het Toekomst-
beeld geeft inzicht in de ontwikkelingen die in het gebied 
van de Uiterweg en de Plasoevers gewenst zijn. De gemeente 
wil onder voorwaarden meewerken aan de verandering van 
het Uiterweggebied naar een zeer aantrekkelijk toeristisch-
recreatief gebied. Deze visie is opgesteld door een klankbord-
groep van belanghouders uit het gebied, onder regie van de 
gemeente. De belanghouders zijn vertegenwoordigers van de 
bewoners, de kwekers, de jachthaveneigenaren, de onderne-
mersvereniging, de watersportverenigingen en Stichting de 
Bovenlanden. De gemeente heeft besloten het Toekomstbeeld 
in principe te omarmen, maar wil eerst de mening horen van 
alle burgers. Ook dienen sommige punten nader onderzocht te 
worden. Daarom is een Notitie opgesteld, met de standpunten 
van de gemeente. Deze Notitie wordt ook ter inzage gelegd.

Inloopavond
Er wordt een inloopavond gehouden over het Toekomstbeeld 
op 24 april 2012 van 20:00 uur tot 21:30 uur in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. De avond is vooral belangrijk voor de 
mensen die in het gebied wonen dan wel een bedrijf en/
of grondeigendommen hebben in het gebied. Maar uiteraard 
is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom. Het 
programma van de avond ziet er als volgt uit:

20:00 uur:  Zaal open. 
20:15 uur:  Welkomstwoord en toelichting door 
 wethouder Gertjan van der Hoeven. 
20.25 uur:  Gelegenheid om het Toekomstbeeld in te zien. 
 De deelnemers van de klankbordgroep zullen 
 aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. 
 Ook zullen medewerkers van de gemeente 
 aanwezig zijn om vragen over het proces en de 
 gemeentelijke standpunten te beantwoorden.
21:30 uur:  Afsluiting.

Procedure
Het Toekomstbeeld Uiterweg Plasoevers ligt met de Notitie 
Toekomstbeeld van 13 april tot en met 10 mei ter inzage. In 
deze periode bestaat voor iedereen de gelegenheid om een 
inspraakreactie in te dienen bij de gemeente. Vervolgens zal 
het college de inspraakreacties beantwoorden en zo mogelijk 
verwerken in het definitieve stuk. De stukken zijn in te zien 
bij balie 5 op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aals-
meer. De openingstijden van balie 5 zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 
uur (op afspraak met de betreffende afdeling). Op woensdag 
is balie 5 open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige 
is het plan in te zien op afspraak. Daarnaast zijn de stukken 
in te zien via de website, www.aalsmeer.nl/uiterweg. Schrif-
telijke reacties worden gericht aan Burgermeester en wet-
houders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding 

voor Meer inforMatie: www.aalsMeer.nl

van Inspraak Toekomstbeeld Uiterweg. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met de heer Schut, afdeling Ruimtelijke Ontwikke-
ling via telefoonnummer (0297) 387631.

Downloads
Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers
Notitie Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers
Publicatie Nieuwe Meerbode over Toekomstvisie

participatie- en coMMunicatieaspecten

Onderwerp
Toekennen namen openbare ruimte, Hollandweg, Poddeakker, 
Kleine Bospad en Gele Plomplaan ten behoeve van het vol-
doen aan de wettelijke verplichting van brondocumenten als 
kwaliteitseis in het kader van de Basis Registratie Adressen 
(BRA).

Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
om enkele namen van openbare ruimte toe te kennen. Het 
gaat hierbij om de navolgende namen openbare ruimte:

1.  De naam ”Hollandweg”, toe te kennen aan de verbinding-
weg van de Middenweg en het karrenterrein Flora Holland 
aan de Hornweg, gelegen in het deelgebied Europa van 
Greenpark;

2.  De naam “Poddeakker” toe te kennen aan een akker nabij 
de Blauwe Beugel;

3. De naam “Kleine Bospad” toe te kennen aan het voet- 
fietspad, gelegen in het Amsterdamse Bos deel in de 
Schinkelpolder;

4. De naam “Gele Plompstraat” toe te kennen aan de toe-
gangsweg naar de achtertuinen van de woningen gelegen 
tussen de Lisdoddestraat en Zwanenbloemweg in de Riet-
landen te Kudelstaart;

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken 
na publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van B&W van de gemeente Aalsmeer. 

taKKendag op vrijdag 13 april (west) 

Gemeente Aalsmeer en De Meerlanden gaan op vrijdag 13 
april in Aalsmeer-West (grens tussen Oost en West is de 
N201) snoeiafval en takken gratis ophalen. Bewoners kunnen 
de takken of ander snoeiafval gebundeld voor 7.30 uur op de 
aanbiedplaats van de rolemmer neerleggen en het snoeiafval 
wordt die dag opgehaald.  

definitieve beschiKKingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de ope-
ningstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverle-
ning. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid 
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondis-
sementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de 
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht. 

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:

- Koninginnefeest op 30 april 2012 van 12.30–23.00 uur op 
het Raadhuisplein

Datum verzending vergunning 11 april 2012

wet algeMene bepalingen oMgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:

- Aalsmeer Noord-Oost, het aanleggen van kabels 
 en leidingen;
- Dorpsstraat/Molenpad, het aanleggen van kabels 
 en leidingen;
- Hornweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 106-126, N201, het aanleggen van kabels 
 en leidingen;
- Parkmeer (Stommeerkade-Oost), het bouwrijp maken 

officiële Mededelingen
12 april 2012

 en het vergraven van sloten;
- Schinkeldijkje, het oprichten van bedrijfsbebouwing; 
- Stommeerweg 72 ws 7, het plaatsen van een steiger;
- Vlinderweg, het bouwen van 16 woningen.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:

- Legmeerdijk 313, het milieuneutraal 
 veranderen van de inrichting;
- Hornweg 106-126, N201, het aanleggen 
 van kabels en leidingen;
- Schoorsteen 56, het vergroten van de woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 12 april 2012.

verdagen (verlenging) beslisterMijn aanvraag 
oMgevingsvergunning

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:

- Mijnsherenweg 47, (WABO-20120071), 
 ontvangen op 22 februari 2012.

welstandscoMMissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergun-
ningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297-
387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 
2 weken.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 5 ( weeK 15)

t/m 12 apr Ontheffing sluitingstijd: de nacht van 16 op 17 
maart 2012 tot 02.00 uur aan Eetcafé ’t Holland 
Huys;

t/m 16 apr Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ning maatschappelijke ondersteuning Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012;

t/m 16 apr Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht, omgevingsver-
gunning, het aanleggen van 28 parkeerplaatsen 
a/d Spoorlaan;

t/m 19 apr Evenementenvergunning: het plaatsen van twee 
springkussens en een tap op Koninginnedag in 
de Chrysantenstraat op 30 april 2012;

t/m 20 apr Verkeersbesluit 2012 / 959–M&R;
t/m 25 apr APV Vergunning: 100 jaar Bloemenveiling Aals-

meer;
t/m 26 apr APV vergunning: zomerbraderie 2012;
t/m 26 apr Ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan 

“Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;
t/m 27 apr Evenementenvergunningen: Buitenspeeldag, 

Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat op 13 juni 
2012 van 13.00-18.00 uur; Stamboek Zomerbij-
eenkomst, Kolenhaven, op 26-29 juli 2012; Tria-
thlon Aalsmeer, Hornmeer op 26 augustus 2012 
van 05.00-17.00 uur;

t/m 1 mei APV Vergunning: vergunning Oude deurensurf-
club;

t/m 10 mei Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
t/m 10 mei Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers;
t/m 24 mei  Evenementenvergunning: Koninginnefeest op 

30 april 2012 van 12.30–23.00 uur op het Raad-
huisplein;

t/m 24 mei Participatie- en Communicatieaspecten, toeken-
nen namen openbare ruimte;

t/m 1 jun Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cul-
tuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aals-
meer”.

t/m 5 jul RVV vergunning: Ontheffing tijdelijk stremmen 
Markstraat.

geMeente aalsMeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

wijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen burgeMeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 1 en 22 mei 2012.

geMeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

overige loKetten en inforMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calaMiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
(G2) heeft op 15 maart 2012 de concept 
beleidsregels bijzondere bijstand 2012 
vastgesteld. Deze beleidsregels liggen 
van 12 april 2012 tot en met 25 mei 2012 
ter inzage in het gemeentehuis van Aals-
meer en Uithoorn. Gedurende deze peri-
ode kunnen zienswijzen met betrekking 
tot de beleidsregels ingediend worden. 
Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op ver-
zoek mondeling via de adresgegevens 

ritbijdrage regiotaxi 
Amstelland gewijzigd
Met ingang van 1 april 2012 is de ritbijdrage 
voor het gebruik van de Regiotaxi Amstelland 
verhoogd met 4,9%. Deze ritbijdrage volgt de 
landelijke tariefontwikkelingen voor reizigers in 
het openbaar vervoer. De openbaar vervoers-
tarieven zijn in 2012 met 4,9% gestegen. Het 
dagelijks bestuur van het Samenwerkingsver-
band Aalsmeer-Uithoorn (G2) heeft besloten 
om ook de ritbijdrage voor het Regiotaxi ver-
voer in 2012 te verhogen met 4,9%.

Met ingang van 1 april 2012 gelden de volgende 
ritbijdragen:

ring Prijs per ring

ring 1 € 1,10
ring 2 € 1,60
ring 3 € 2,10
ring 4 € 2,60
ring 5 € 3,15

Heeft u vragen over de wijziging van de ritbij-
dragen voor de Regiotaxi? Neem dan contact 
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De 
gegevens vindt u links op deze pagina.

nationaal Parkeer register
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn (G2) heeft inge-
stemd met het aansluiten bij het Nationaal Par-
keer Register (NPR). Het NPR is een lande-
lijk registratiesysteem voor Gehandicaptenpar-
keerkaarten (GPK). 

In de praktijk worden deze kaarten zeer regel-
matig gestolen. Hierdoor wordt oneigenlijk 
gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheden 
die deze kaart biedt en is een bloeiende han-
del in gestolen gehandicaptenparkeerkaarten 
ontstaan. 

Met een landelijke registratie kan het misbruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart effectief 
worden bestreden. Bij vermissing, diefstal of 
intrekken kan de gemeente de GPK direct blok-
keren en de eigenaar voorzien van een nieuwe, 
vervangende GPK. Het NPR is door alle deel-
nemende gemeenten te raadplegen, waardoor 
gestolen kaarten effectiever opgespoord kun-
nen worden en handhaving op misbruik moge-
lijk is.

Het gebruik van dit Nationaal Parkeer Register 
door gemeenten wordt ondersteund door:

 Chronisch zieken en Gehandicapten Raad 
 (CG Raad) Nederland

 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 Wmo-raden in Nederland

Alle door het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn (G2) afgegeven geldige gehan-
dicaptenparkeerkaarten worden uiterlijk 1 mei 
2012 ingevoerd in het Nationaal Parkeer Regis-
ter. Hierbij worden alleen het kaartnummer, de 
geldigheidsduur en de gemeente die de kaart 
heeft afgegeven geregistreerd. De persoonsge-
gevens zijn alleen bekend bij de gemeente die 
de kaart heeft afgegeven.

Uitreiking eerste prijs puzzel Wmo-krant
Wethouder Ad Verburg (Aalsmeer) heeft de 
eerste prijs aan de winnaar van de puzzel in 
de Wmo-krant overhandigd. Uit de inzendin-
gen is mevrouw van der Velden uit Aalsmeer 
de gelukkige winnaar. Zij is erg verrast met 
deze prijs. De tweede prijs gaat naar heer 
Buissant uit Uithoorn en de 3e prijs naar de 
heer Blok uit Aalsmeer. De G2, samenwer-
kingsverband gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn, wil iedereen van harte feliciteren en 
veel plezier wensen met de prijs. 

De Wmo-krant is afgelopen najaar huis aan 
huis verspreid in de gemeente Aalsmeer en 
Uithoorn. In deze krant staat onder andere: 

wat de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) is, waarom de Wmo vraagt om ver-
andering en de Wmo Adviesraden van Aals-
meer en Uithoorn leggen uit wat zij doen. 
Is de krant aan uw aandacht ontglipt en wilt u 
toch graag de Wmo-krant lezen? Dan kunt u 
een exemplaar afhalen bij het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in het gemeentehuis Aals-
meer en Uithoorn. Het loket is elke werkdag 
geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Ook voor 
andere vragen over wonen, welzijn en zorg 
kunt u bij het loket terecht. 

De krant kunt u ook digitaal bekijken op 
www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl.




