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Nieuwe Meerbode - 14 juli 2011

14 juli 2011

officiële mededelingen
besluit registratie kinderopVang

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 reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 september 2011.
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 streven 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. Bereikbaar 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 aanspreekpunt 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

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken
wij bekend dat de volgende voorziening van gastouderopvang is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:
Mw. M. ten Broek-Eveleens, Aalsmeerderweg 147, met uniek
registratienummer 328557572. Verwijdering op eigen verzoek van de houder, per 17-6-2011
Verordening aansluitVoorwaarden
riolering aalsmeer 2011
Op 23 juni is de raad akkoord gegaan met de Verordening
Aansluitvoorwaarden Riolering Aalsmeer 2011. De verordening is van toepassing bij de aanleg of wijziging van een rioolaansluiting. De verordening ligt tot 8 augustus ter inzage
in het gemeentehuis. De verordening is vanaf 1 augustus
van kracht.
definitieVe beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. 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 arrondissementsrechtbank (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.

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van stroopwafelassortiment, vanaf oktober
2011 op vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde;
Datum verzending vergunning: 14 juli 2011
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Night Windsurf vanaf het surfeiland Vrouwentroost van
17.00-24.00 op 17 september 2011
Datum verzending vergunning: 15 juli 2011
Wegafsluiting
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- stremmen Sportlaan, 20 juli 2011 tussen 09.00 – 12.00
uur t.b.v. geluidsmetingen
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Haydnstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Herenweg 80a, het vernieuwen van een steiger en het
aanleggen van beschoeiing;
- Stommeerweg 1, het verbouwen van een monumentaal
pand;
- Uiterweg 420, het bouwen van een woning;
- Zwarteweg 59b, het aanleggen van kabels en leidingen.

Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. 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 gemotiveerd 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:
- Dreef 7, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Gloxiniastraat 2, het plaatsen van een berging;
- Hoofdweg 54A, het maken van een uitweg;
- Kudelstaartseweg 166, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Lakenblekerstraat 13, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Mijnsherenweg, het herstellen van leidingen;
- Oosteinderweg 215, het aanbrengen van geluidsisolatie
bij een monument;
- Zijdstraat 77a+b, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verleende bouwVergunningen
Een bouwvergunning, 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 6. 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 gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Kudelstaartseweg 34, het plaatsen van steigers.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 14 juli 2011.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
publicatie melding artikel 8.40 wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een
melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Cor Millenaar B.V.
Adres
: Oosteinderweg 340
Plaats
: 1432 BE Aalsmeer
Datum
: 30 juni 2011

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 14 juli, begint om 20.00 uur in
de raadszaal van het gemeentehuis
de vergadering van de Raad onder
voorzitterschap van burgemeester
Pieter Litjens.
De vergadering is openbaar en als
eerste agendapunt komt het collegeprogramma en de lentenota aan
de orde. Na diverse bespreekavonden is de behandeling van dit onderwerp nu gericht op besluitvorming. Ook komt deze avond de

nieuwe Woonvisie voor Aalsmeer
aan de orde en vindt, als de fracties
groen licht geven, besluitvorming
plaats. Verder stellen burgemeester en wethouders voor het bestemmingsplan Molenpad-Zijdstraat ongewijzigd vast te stellen. Laatste onderwerp op de agenda is het voorstel van het college om de vergadercyclus van een tweewekelijkse naar
een driewekelijkse cyclus te wijzigen met ingang van 1 januari 2012.
De sluiting is gepland om 22.00 uur.

Hennepplantages
ontmanteld

cheurs troffen een hennepplantage
aan. De planten zijn vernield en alle apparatuur is in beslag genomen.
Op 29 juli was op een bedrijventerrein aan de Aalsmeerderweg ook
al een hennepplantage aangetroffen. Eveneens door hoog stroomgebruik is deze gevonden. De recherche heeft beiden in onderzoek.

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juli is vanaf een aan de Stommeerkade afgemeerde boot een kap van een buitenboordmotor gestolen. De dieven
hadden het zeiltje over de boot open
gemaakt.

t/m 14 juli Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
t/m 19 juli Evenementenvergunning: Bandjesavond in
Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 uur op 25
juni 2011;
t/m 19 juli Exploitatievergunning: De Spil, Spilstraat 3;
t/m 19 juli Exploitatievergunning: De Chinese Muur, Einsteinstraat 79A;
t/m 20 juli Standplaatsvergunningen: de verkoop van vis,
op donderdag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde; de verkoop van zuivel, op woensdag en
zaterdag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde;
de verkoop van vis, op donderdag bij het Pompplein;
t/m 28 juli Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;
t/m 8 aug Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering
Aalsmeer 2011;
t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde;
t/m 26 aug Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening
(Rijnland);
t/m 27 aug Evenementenvergunning: Night Windsurf vanaf
het surfeiland Vrouwentroost van 17.00-24.00
uur op 17 september 2011;
t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen
(Rijnland).
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 12 augustus 2011
- Boomgaard 105, het bouwen van een woning

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.

Fiets voor nieuwe Kudelstaartse

AH/Balk actie groot succes!

Gemeenteraad vanavond!

Kap van motor
gestolen

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
week 28

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Lentenota en woonvisie aan orde

Aalsmeer - Op donderdag 7 juli om
twee uur in de middag is een inval
gegaan in een pand aan de Oosteinderweg. Het pand dat toehoort
aan de N201-groep bleek voorzien
van nieuwe sloten. Ook was doorgegeven aan de politie dat er geknoeid was met de stroom. Recher-

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: G-center B.V.
Adres
: Oosteinderweg 342
Plaats
: 1432 BE Aalsmeer
Datum
: 30 juni 2011
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Auto Servicebedrijf Kraan
Adres
: Aalsmeerderweg 255D
Plaats
: 1432 CN Aalsmeer
Datum
: 4 juli 2011
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Crown Business Studio’s
Adres
: Van Cleeffkade 15
Plaats
: 1431 BA Aalsmeer
Datum
: 27 december 2010
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Ruiten super
ingeslagen
Aalsmeer - Om drie uur in de nacht
van zaterdag 9 juli hebben drie personen met grof geweld enkele ruiten ingeslagen van een supermarkt
op het Poldermeesterplein. Volgens getuige is het drietal de super in gerend. Waarschijnlijk omdat het alarm af ging, kozen zij snel
weer het hazenpad. Er is niets ontvreemd. De politie heeft de inbraak
in onderzoek.

Kudelstaart - Ook deze week weer
enorm veel ingeleverde kassabonnen. Om precies te zijn 4215 stuks.
Uit deze berg is mevrouw Sylvia
Schockman als winnares getrokken. Deze nieuwe bewoonster van
Kudelstaart was heel blij met de

prachtige Giant fiets. De actie gaat
zijn laatste week in.
Dit keer gaat de stoere Giant racefiets met een winkelwaarde van 649
euro de deur uit. Dus lever massaal
kassabonnen in en maak kans op
deze prachtige fiets.

Lichte kneuzingen na val
Aalsmeer - Op vrijdag 8 juli om
acht uur in de ochtend heeft een
aanrijding plaatsgevonden op de
N201, ter hoogte van de Stommeerkade. Een 24 jarige motorrijdster uit
Haarlem reed achter een auto richting Uithoorn. De auto, bestuurd
door een 57 jarige man uit Hillegom, remde onverwachts en de motorrijdster week uit. Door deze manoeuvre kan de vrouw ten val. De 24
jarige liep kneuzingen op en is ter

Geen stoffen of
messen kopen!
Aalsmeer - Bij de politie zijn al diverse telefoontjes binnen gekomen
van inwoners die benaderd zijn door
een verkoper in een zwarte Mercedes. De man verkoopt lappen stof,

plaatse behandeld door medewerkers van de ambulance. De motor
heeft lichte schade.
Dezelfde dag, om kwart over zes
in de avond, heeft nog een botsing
plaatsgevonden tussen een motor en een auto. Dit gebeurde op de
kruising Zwarteweg met de Lakenblekerstraat. De motorrijder is met
onbekend letsel naar het ziekenhuis
vervoerd.
Foto: Michael van Doorn
messensets in koffers en benodigdheden voor de barbecue. Venten is
overigens verboden, dus mocht de
verkoper gezien worden door de
politie, zal hij bekeurd worden.
Voor nu geldt de waarschuwing:
Koop het niet. De prijzen zijn veelal veel te hoog en de kwaliteit laat
te wensen over!

Zijdelweg weekend dicht!
Uithoorn - In het weekend van 15
tot 18 juli is de Zijdelweg in Uithoorn
afgesloten voor al het verkeer. Tussen busstation Uithoorn en de kruising met de Legmeerdijk worden
de laatste werkzaamheden verricht
voor de vrije busbaan waarop de
Zuidtangent zal rijden. Voor al het
verkeer geldt een omleidingsroute. Van vrijdag 15 juli 20.00 uur ’s
avonds tot en met maandag 18 juli

5.00 uur ’s ochtends is de Zijdelweg,
tussen de kruising Prinses Christinalaan en de Wiegerbruinlaan, afgesloten voor al het doorgaand verkeer. De provincie gaat dan de Zijdelweg, ter hoogte van de bustunnel in Uithoorn, asfalteren en werkzaamheden uitvoeren aan de bovenkant van de bustunnel. De omleidingroute loopt via de Pr. Christinalaan, Informatie: 0800-0200600.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
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

Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen
Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of
met moeite betalen in verband met uw inkomen? Dan kunt u mogelijk kwijtschelding van
de gemeentelijke belastingen aanvragen. Of u
in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt
onder ander af van de waarde van uw auto,
uw vermogen (waaronder bank- en girosaldi
maar ook de waarde van levensverzekeringen,
antiek, vorderingen en overige bezittingen en
dergelijke), uw netto besteedbare inkomen en
uw leefsituatie.
gemeente Aalsmeer
Bent u inwoner van Aalsmeer en denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Vraag een verzoekformulier
aan bij de afdeling Financiën. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Financiën (0297) 38 75 33 of (0297) 38 75 27 of de
afdeling Burgerzaken (0297) 38 75 75. Heeft u
vorig jaar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding
toegekend gekregen. Dan krijgt u het verzoekformulier automatisch, ongeveer gelijktijdig met
de aanslagen gemeentelijke belastingen, toegezonden. De gemeente Aalsmeer verleent

geen kwijtschelding verleend voor rioolrechten
(opgenomen in de verordening rioolrechten).
gemeente Uithoorn
Inwoners van Uithoorn kunnen alleen kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolrechten. De gemeente Uithoorn verleent geen kwijtschelding voor hondenbelasting. Indien u geen
bijstandsuitkering ontvangt en toch denkt recht
te hebben op kwijtschelding. Neem dan contact op met afdeling Publiekszaken (0297)
51 31 11 of de afdeling Financiën (0297) 51 31 82
of (0297) 51 39 54.

Wist u dat?
Ouderen en personen met een beperking
wonend in Uithoorn en Aalsmeer gebruik
kunnen maken van de C1000 boodschappenservice (Ophelialaan in Aalsmeer). Voor inwoners van Aalsmeer kost
deze service € 5,- per levering. Voor inwoners van Uithoorn zijn de kosten € 6,-. Op
maandag wordt het boodschappenlijstje
(in de vorm van een soort schriftje) opgehaald. Op woensdag worden de boodschappen bezorgd. Inwoners kunnen
zelf contact opnemen met C1000 op tel.
(0297) 38 12 50. Deze service is alleen
beschikbaar voor inwoners die werkelijk
een probleem ervaren met het doen van
boodschappen. Heeft u in uw sociale netwerk (vriend, vriendin, broer, zus, buurman
of buurvrouw) iemand die de boodschappen voor u kan doen? Dan gaan wij er van
uit dat u dit aan hen vraagt.

De functie Begeleiding van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeente
In de media is momenteel veel te horen en te
lezen over de huidige ontwikkelingen betreft
de wijziging van de AWBZ functie Begeleiding
naar de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2013 vallen nieuwe clienten die de functie Begeleiding aanvragen
onder de gemeente. Mogelijk zorgt deze wijziging voor onrust. Deze onrust kunnen wij
nog niet wegnemen. De reden is dat wij niet
weten wat deze wijziging precies met zich

meebrengt. Door de overheid is toegezegd
dat de gemeenten dit najaar bestanden ontvangen van het Centrum indicatiestelling zorg
en het Zorgkantoor bestanden. Deze bestanden geven ons meer inzicht over het aantal
cliënten, de soort en omvang van de functie
Begeleiding die vanuit de AWBZ naar de Wmo
gaat. Ontvangt u momenteel al Begeleiding
op grond van de AWBZ en is dit in natura of
in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) van het Zorgkantoor? Dan bent u

een zogenoemde overgangscliënt. Dat betekent, wanneer u een indicatie heeft die geldig
is tot na 1 januari 2014, u tot 1 januari 2014 de
rechten behoudt die u nu heeft. Het Zorgkantoor laat u tijdig weten wat dit voor u betekent.
Zodra wij weten wat het voor de gemeenten
betekent, zullen wij u hier over informeren.
Houdt u de G2 pagina goed in de gaten. Deze
verschijnt driewekelijks in De Nieuwe Meerbode. Wij vermelden daarin zaken met betrekking tot de Wmo etc.

Voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs
(VAVo)
VAVO betekent Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs. Bent u 18 jaar of ouder
en heeft u in het verleden via het reguliere
onderwijs onvoldoende kans gekregen om
een diploma of startkwalificatie te halen, dan
bestaat de mogelijkheid om dit alsnog te doen.
Het gaat daarbij om de leerroutes:
VMBO-t (de vroegere Mavo)
Havo en
VWO
U kunt de lessen zowel overdag als ’s avonds
volgen. Het kan gaan om een volledig diploma
of losse vakken.
Het VAVO wordt gefinancierd door de gemeente
en wordt uitgevoerd door het ROC Nova College. De locaties waar les gegeven wordt zijn
Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem en Beverwijk.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met het ROC Nova College, tel.
(023) 530 20 10.

Bekendmaking
De Gemeenteraad heeft tijdens de openbare vergadering van 23 juni 2011 de volgende verordeningen vastgesteld:
de Wijzigingsverordening Werk en
inkomen Uithoorn 2010
de Afstemmingsverordening loaw en
loaz Uithoorn 2010.
De Wijzigingsverordening treedt in werking
op de eerste dag van de maand, na de dagtekening van de gemeentepagina waarin
zij wordt geplaatst. De Afstemmingsverordening loaw en loaz is met terugwerkende
kracht vanaf 1 juli 2010 in werking getreden. De verordeningen liggen ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis.

