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CO L O F O n
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is
het informatiecentrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Gemeente treft maatregelen
voor veilige jaarwisseling
Ruim zelf vuurwerkafval op in gratis vuurwerkzakken
Na de kerstdagen heeft de gemeente
langs de openbare weg posters gezet met de oproep aan inwoners om
vuurwerkafval zelf op te ruimen.
Bij alle verkooppunten van vuurwerk
in de gemeente worden vuurwerkzakken uitgedeeld. Deze zakken zijn
tijdens openingstijden ook af te halen
op het scheidingsdepot.
Op 1 januari zal de gemeente zorgen voor extra opruimwerk. Afhankelijk van het weer houdt de gemeente
in de eerste week van januari extra
opruimrondes om toch nog achtergebleven vuurwerkafval te verwijderen.
Ondergrondse containers
dicht in loop 31 december
Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, papier- en textielcontainers worden op
31 december afgesloten op onder-

indienen subsidieaanvraag
voor 26 maart 2013
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun financiële positie aanspraak te kunnen maken op financiële steun kunnen vóór 26 maart 2013
een onderbouwde subsidieaanvraag
indienen. Daartoe behoort ook een
zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. Richt
u de aanvraag aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, t.a.v. de heer

meer info?
Voor nadere informatie kan men zich
wenden tot de heer T.J.J. Schrandt,
tel. 513185.
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staande tijden:
- de ondergrondse glas-, papier- en
kledingcontainers vanaf 8.00 uur
- de ondergrondse restcontainers
van de laagbouw vanaf 12.00 uur
- de ondergrondse restcontainers
van de hoogbouw vanaf 20.00 uur
Op 1 januari worden alle bovengenoemde ondergrondse containers
weer geopend.
Afvalbakken
Alle openbare afvalbakken worden
voor de jaarwisseling verwijderd of
afgesloten. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste aan de
beurt. De bakken worden teruggeplaatst vanaf 2 januari.
Afsteken vuurwerk
Vuurwerk mag worden afgestoken
vanaf 10.00 uur Oudejaarsdag tot
02.00 uur Nieuwjaarsmorgen.

Afwijkende openingstijden
gemeentehuis rond
de feestdagen
-

maandag 31 december (Oudejaarsdag) hele dag gesloten.
Burgerzaken alleen geopend voor aangifte
geboorte/overlijden van 10.00-11.00 uur.
dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gesloten.
woensdag 2 januari vanaf 10.00 geopend.

Versoberde opzet gemeentepagina met ingang van 2013
Vanwege bezuinigingen omvat de
gemeentepagina met ingang van
2013 niet meer 2 maar gemiddeld 1
krantenpagina.
Daarop staan in elk geval de wettelijk verplichte publicaties. Al naar gelang het aanbod van officiële publicaties zal daarnaast geen of nauwelijks

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.

8 jan.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl

9 jan.

Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

11, 18,
25 jan.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
JAuARi
elke ma.
1e di.dag
v/d maand
1 jan.

3 jan.

4 jan.

T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn.

Beoordelingsprocedure
De subsidieaanvragen worden in april
2013 door het bestuur van Stichting
Burgemeester Kootfonds beoordeeld.
Alle aanvragers worden schriftelijk in
kennis gesteld van de beslissing.

i

ruimte overblijven voor achtergrondberichten. De rubriek Activiteiten en
Evenementen vervalt per 2013 op de
gemeentepagina. U kunt activiteiten
echter gewoon blijven aanmelden,
want we plaatsen deze zoals gebruikelijk wel op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl.

ACtiViteiten en eVenementen

Aanvragen subsidie 2013 bij
Burgemeester Kootfonds
Geen bijdrage in normale uitgaven
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit normale
inkomsten, zoals contributies en dergelijke.

n
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4 jan.

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van financiële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.
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4 jan.

5 jan.
5 jan.

7 jan.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.
Buurtbeheer staat elke 1e dinsdag v/d maand van 09.30-11.30
u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Plaats: Amsteldijk-Zuid 253,
1423 BZ Uithoorn. Inschrijven vanaf 11.30 u. Om 12.30 u. is de
duik. Info: www.mdr.nu
Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Inleiding door de heer Freek Gillesen, zorgcoördinator bij het Alzheimer Centrum van het VUMC. Zaal open: 19.30 u. Toegang
gratis. Vragen of meer informatie: Mantelzorg Steunpunt tel.:
020-3335353 of per e-mail: amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl
In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een
Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. culturele activiteiten bewoners
Hoge Heem. Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u,
aanvang 19.30 u. Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl
o.v.v. bridgedrive, naam + naam bridgepartner. Inschrijving definitief na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebosch.
Sportinstuif van 12.00-15.00 u. in Sportcomplex KDO, (Vuurlijn
51, De Kwakel. Bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de Instuif kunnen jullie meedoen aan: mini-tennis, freerunning, panna-knockout, zingen, dammen, schaken, schermen, acteren, handbal, ritmische gymnastiek, kung fu en er
is een speciale speelhoek voor de allerkleinsten. Kosten; €2,per kind. Kom in sportieve kleding, binnensportschoenen zijn
verplicht. Voor ouders is de kantine en de tribune open, zodat
zij warm en droog op je kunnen wachten, terwijl jij geniet van
alles wat er tijdens De Instuif te doen is. Zie ook: https://sites.
google.com/site/cfuithoorn/home
Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan van
20.00-23.00 uur. Kosten: € 2 p.p. inclusief koffie/thee. Ook op
18-01, 01-02, 15-02, 01-03, 15-03 en 29-03,12 en 26-04, ;1005, 24-05.
De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u.
Inlichtingen 0297-525556.
Workshop Spelend Schilderen en het Onbekende. Duur:
13.30-16.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86. Materiaal: houtskool, krijt en eventueel verf op groot formaat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten:
€32,50 inclusief alle materiaal en consumptie. Opgeven telefonisch, 020-6418680 of per email.
Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschedeweg 180, 9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor ondernemers in de regio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13,
01-04-13, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13,
04-11-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bonte-

www.uithOORn.nL

12 jan.

12 jan.
14 jan.

17 jan.

19 jan.

19 jan.

19 jan.
19 jan.

30 jan.

koeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@emmelienhuisman.nl
CREA Fort aan de Drecht. start cursus Het Heelal. Sterrenkunde voor iedereen, De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdagavond van 20.00-22.00 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info
naar 06-47849113.
CREA Fort aan de Drecht. Start Basiscursus Fotografie. De
cursus bestaat uit 10 lessen op woensdagavond, 1x per 2 weken, van 20.00-22.30 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info
naar 06-47849113.
Open kampioenschap De Kwakel voor Klaverjassen & Pandoeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Deelname: €10,- (bij voorinschrijving €9,-). Zaal open 19.00 u.
Aanvang 20.00 u. Deelnemers moeten alle avonden aanwezig
te zijn. Wie één avond niet kan mag zelf voor vervanger zorgen.
De punten van , gespeeld door de vervanger, zullen meetellen
voor het eindtotaal. Inlichtingen en voorinschrijven bij Joop van
Diemen (tel. 0297-546900) of bij het dorpshuis.
Van 14.00-15.00 u: proefles schilderen voor volwassenen in
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen.
Duur: 9.00-12.00 u. Vervolg op 28-01, 11-02, 25-02, 11 en 2503. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Materialen: houtskool, krijt, acryl en aquarelverf op groot en klein formaat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten:
€140,- inclusief materialen, model en consumptie. Opgeven
via tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen. Ook
op 17-01, 31-01, 14-02, 28-02, 14-03, 2803. Duur: 9.00-12.00
u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Geschikt
voor beginners en gevorderden. Kosten: €140,- incl. materialen. Opgeven tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Van 14.00-15.00 u: proefles schilderen voor volwassenen in
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16.
Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297540444.
11e Open kampioenschap Darten in De Kwakel, Dorpshuis De
Quakel,. Inschrijving vanaf 12.00 uur. Kosten: €5,-. Aanvang
13.30 u.
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Duur: 13.3016.30 u. Ook op 26-01, 02-02, 09-02, 16-02. (op 23-02 krokusvakantie) 02-03, 09-03, 16-03, 23-03. Eventueel aanvullend: Spelend Schilderen, Vorm en Materie: 06-04, 13-04, 2004. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten:
€200,- voor 9 lessen, materiaal, model en consumptie inbegrepen. Opgeven tel.: 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
tel.0297-540444

FeBRuARi
1 feb.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Zaal open: 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.
Dit is het laatste activiteitenoverzicht op de gemeentepagina. met ingang van 2013 worden activiteiten uitsluitend gepubliceerd via www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Viering jaarwisseling in De Kwakel

Laatste Binnie
Vanaf september heb ik u elke week
iets verteld over afval. De laatste tijd
ging het vaak over bezuinigingen. U
heeft in deze laatste aflevering nog
een bezuiniging te goed.
Scheidingsdepot 4 dagen open
Het scheidingsdepot is in 2013 een
dag minder open. De openingstijden
zijn: maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur en
van 13.00 tot 16.30 uur.
Vuurwerkafval
Eerst staat de jaarwisseling nog voor
de deur. Dat wordt met het nodige
vuurwerk gevierd. Op 31 december
kunt u speciale zakken voor vuurwerkafval afhalen bij het scheidingsdepot. Deze zakken zijn ook gratis verkrijgbaar bij de verkooppunten
van vuurwerk in Uithoorn. Als u zelf
uw vuurwerkafval opruimt, scheelt
dat enorm in de schoonmaakkosten!
En dit is van invloed op uw afvalstoffenheffing. Maar het is ook veiliger.

Ook dit jaar hebben gemeente, politie, brandweer en Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel in goed overleg een
draaiboek samengesteld om de viering van de jaarwisseling tot een succes te maken. De Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel bestaat uit enthousiaste inwoners van De Kwakel die de
afgelopen jaren met veel inzet hebben bijgedragen aan een goed verloop van de jaarwisseling.

Vuurwerk dat niet is afgegaan, vormt
een groot gevaar. Kinderen die het
vinden, proberen het soms alsnog af
te steken.
Afvalkrant en -kalender
Zo beginnen we het jaar veilig en
schoon. Een jaar waarin grondstoffen en afval iets anders worden ingezameld. Als het goed is heeft u thuis
een afvalkrant ontvangen. Daar staat
het allemaal in. Er is ook een afvalkalender bij.
Tot slot
Dan rest mij u het allerbeste te wensen voor 2013. Ik neem afscheid van
u. Mijn tips waren niet voor de poes.
Als u wilt kunt u ze nog eens nalezen
op de website van de gemeente.
Een schoon, veilig en duurzaam
Nieuwjaar en wie weet: tot ziens!
Binnie

Viering in Dorpshuis
Op maandag 31 december vinden de

Scheidingsdepot per 2013
vier dagen geopend
Het Scheidingsdepot aan de Industrieweg is in 2013 vier dagen per
week open. U kunt uw afval daar gratis blijven brengen. De openingstijden van het depot zijn: maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

festiviteiten plaats in Dorpshuis De
Quakel. Er staat dus geen tent meer
op het plein Kerklaan/Drechtdijk. Op
het plein komen vuurkorven te staan
voor een sfeervol geheel.

zetting duurt tot 1 januari 2013, 02.30
uur. Iedereen krijgt het dringende advies om tijdens de afzettingsperiode
zijn/haar auto in de Mgr. Noordmanlaan op de parkeervlakken te zetten.

Verkeersmaatregelen
Veiligheid is belangrijk ook tijdens
de Oud en Nieuw viering. Daarom
worden Kerklaan en het deel van de
Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31
december 2012 vanaf 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze af-

Vrijwilligers en politie surveilleren in
en rondom De Kwakel. Ze zullen onder andere in de gaten houden of er
sprake is van vandalisme. De politie
zal controleren of er volgens de regels vuurwerk wordt afgestoken. Dit
mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00
uur tot 02.00 uur Nieuwjaarsnacht.

Afvalkrant en Afvalkalender
2013
Een dezer dagen krijgt u de Afvalkrant 2013 thuisbezorgd. In deze
krant is ook de Afvalkalender 2013
opgenomen.
Graag uw aandacht voor het volgen-

de. De in de afvalkalender 2012 opgenomen ophaaldata voor januari
2013 zijn niet juist! U moet zich dus
uitsluitend houden aan de data die in
de afvalkalender 2013 zijn vermeld.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N

De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van

de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE

Permanent:
- P Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk:
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 21 november 2012
t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297513 111.
- Besluit hogere (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het
verzoek heeft betrekking op twee nieuw te bouwen woningen achter Boterdijk
174 te De Kwakel. Ter inzage van 29 november 2012 t/m 10 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw J. Kars, tel. 0297-513111.
- Besluit over locatie van de nieuwe bushaltes langs de Molenlaan. Ter inzage
van 22 november 2012 t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: de heer R. v.d.
Pol, tel. 0297-513111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Mgr. Noordmanlaan 74 te De Kwakel. Ter inzage van 28 november
t/m 9 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297513111.
- Gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30
januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297-513111.
- Verkeersbesluit Oud & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 19 december
t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297513111.
- Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Achterweg in het kader
van Kom in de Kas, 6 & 7 april 2013. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297-513111.
- Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn. Ter inzage van 20 december
2012 t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: de heer M. Blonk, tel 0297-513111.
- Anterieure overeenkomsten Iepenlaan, De Kwakel. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: 0297513111.
- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop 27 januari 2013. Ter inzage van 24
december 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der
Waals, tel. (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
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ren hiertegen is nog niet mogelijk.

Thamerdal
- Meerlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Ontvangen 18 december 2012.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Pastoor C. Vasselaan 1 t/m 35, omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van 18 woningen in de noordrand van De Kwakel Zuid. Bezwaar: t/m 1 februari 2013.
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST DE KWAKEL-ZUID
(DE OKER)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 19 december
2012 een anterieure overeenkomst, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met HSB Bouw
B.V.. HSB Bouw B.V. is voor deze ontwikkeling de rechtsopvolger van Phanos
De Kwakel B.V.
De overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie D nummers 2815, 5061, 5109, 5492, 2812, 2813, 3283,
3285, 3284, 2804, 2926 en 2927, allen gelegen in het gebied achter de Boterdijk
(De Kwakel).
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 2 januari 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.
AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS DRANK- EN HORECAWET

De burgemeester van Uithoorn heeft de heren R. Basjes, R.C. van Riebec en G.
Roefs aangewezen als toezichthouder in het kader van de Drank- en Horecawet.
De toezichthouders beschikken ook over een aanwijzing door de Minister van Veiligheid en Justitie als buitengewoon opsporingsambtenaar. De benoeming van bovengenoemde toezichthouders gaat in per 1 januari 2013.
BELEIDSREGELS VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN 2013 AANGEPAST

Op basis van collegebesluit 012 van 20 december 2012 zijn de beleidsregels voor
subsidieaanvragen kalenderjaar 2013 aangepast, speciﬁek beleidsregel 2 voor talentontwikkeling. Op basis van te verwachten nieuw beleid voor talentontwikkeling
in de loop van 2013, is beleidsregel 2 tijdelijk verwijderd. De aangepaste beleidsregels voor subsidieaanvragen kalenderjaar 2013 zijn gepubliceerd middels regelingenbank.uithoorn.nl en op www.uithoorn.nl

