
G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

 

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 en met 
afspraak:
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

COLOFON

Afwijkende openingstijden
Vanwege de feestdagen zijn er in december en januari afwijkende ope-
ningstijden van toepassing. Hieronder vindt u deze openingstijden. De 
tijden gelden voor het gemeentehuis en de gemeentewerf, uitzonderin-
gen staan in onderstaande lijst.

 De balie van Werk en Inkomen in Aalsmeer is op 
 woensdag 31 december gesloten.

 Woensdag 31 december 2014 vanaf 15.00 uur gesloten. 
 De avondopenstelling vervalt hierdoor. Het informatiecentrum 

Dorpscentrum is op deze dag gesloten.
 Donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari gesloten vanwege 

nieuwjaar. Scheidingsdepot is wel open op vrijdag 2 januari.
 Maandag 5 januari vanaf 10.00 uur weer geopend.

Gemeente Uithoorn

Wist u dat u het vet waarin u oliebol-
len bakt apart kunt inleveren? Hier-
van kan heel eenvoudig biobrandstof 
worden gemaakt. Breng het daarom 
net als gebruikt frituurvet of restjes 
olie (bijvoorbeeld van het wokken) 
naar de speciale gele kliko bij een 
van de inzamelpunten. Spoel het in 
elk geval niet door de gootsteen of de 

Oliebollen bakken? Lever het 
gebruikte vet apart in!

Ja, ik hou
vet apart!
Meer informatie op www.vetrecyclehet.nlon
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RUIM ZELF VUURWERK-
AFVAL OP IN GRATIS 
VUURWERKZAKKEN

De gemeente roept (o.a. met pos-
ters langs de openbare weg) inwo-
ners op om hun vuurwerkafval zelf 
op te ruimen. Bij alle verkooppunten 
van vuurwerk in de gemeente wor-
den vuurwerkzakken uitgedeeld. De-
ze zakken zijn tijdens openingstijden 
ook af te halen op het scheidings-
depot. Op 1 januari en de dagen er 
na zorgt de gemeente voor extra op-
ruimwerk. Dit om toch nog achterge-
bleven vuurwerkafval te verwijderen.
 

ONDERGRONDSE 
CONTAINERS DICHT IN 
LOOP 31 DECEMBER

Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, pa-
pier- en textielcontainers worden op 
31 december afgesloten op onder-
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

Gemeente treft maatregelen 
voor veilige jaarwisseling

AFSTEKEN VUURWERK

Vuurwerk mag worden afgestoken 
vanaf 18.00 uur Oudejaarsdag tot 
02.00 uur Nieuwjaarsmorgen.

CONTROLE

Vrijwilligers en politie surveilleren in 
en rondom De Kwakel en Uithoorn. 

Op 1 januari worden alle ondergrond-
se containers weer geopend.
 

AFVALBAKKEN

De gemeente verwijdert of sluit alle 
openbare afvalbakken voor de jaar-
wisseling. De afvalbakken bij winkel-
centra zijn als laatste aan de beurt. 
De gemeente plaatst deze bakken 
vanaf 2 januari weer terug.
 

Op 1 januari worden alle ondergrond-

Het gemeentebestuur wenst u een veilige 

en fi jne jaarwisseling. En een goed 2015.

wc! Dat zorgt voor verstoppingen in 
huis en/of het openbare riool. Dat kan 
hoge kosten met zich meebrengen. 
Als u het gebruikte vet apart inlevert, 
bent u duurzaam bezig. 

Waar?
U kunt uw gebruikte vet inleveren op 
het scheidingsdepot van de gemeen-
te (Industrieweg 29) of de E-markt in 
De Kwakel (Kerklaan 10). Op beide 
plekken staat een gele kliko. Hierin 
stopt u het gebruikte vet.

Tips:
- Giet het afgekoelde gebruikte vet 

of de olie terug in de originele ver-
pakking of een andere afsluitba-
re plastic fl es. Zodra de fl es vol is, 
doet u deze goed afgesloten in de 
speciale gele kliko bij een van de 
inzamelpunten.

- Zet een afsluitbare plastic fl es in 
uw keukenkastje om kleine restjes 
afgekoelde olie en vet in te verza-
melen.

- Gebruik een trechter om vloeibaar 
vet in de fl es te gieten.

Ze houden onder andere in de ga-
ten of er sprake is van vandalisme. 
De politie controleert of vuurwerk wel 
volgens de regels wordt afgestoken.
 

VIERING JAARWISSELING 
IN DE KWAKEL 

Ook dit jaar weer hebben gemeente, 
politie, brandweer en Stichting Vuur-
werkgroep De Kwakel samen een 
draaiboek gemaakt om de viering van 
de jaarwisseling tot een succes te ma-
ken. De Stichting Vuurwerkgroep De 
Kwakel bestaat uit enthousiaste in-
woners van De Kwakel. Zij hebben de 
afgelopen jaren met veel inzet bijge-
dragen aan een goed verloop van de 
jaarwisseling. Twee punten brengen 
wij graag onder uw aandacht:

1 Viering in Dorpshuis
 Op woensdag 31 december vinden 

de festiviteiten plaats in Dorpshuis 
De Quakel. 

2  Verkeersmaatregelen
 Veiligheid is belangrijk. Ook tij-

dens de Oud en Nieuw viering. 
Daarom worden Kerklaan en het 
deel van de Drechtdijk tussen 
Mgr. Noordmanlaan en Kwakel-
sepad/Boterdijk op 31 december 
vanaf 23.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer. Deze afzetting duurt 
tot 1 januari 02.30 uur. We advi-
seren iedereen om tijdens de af-
zettingsperiode de auto in de Mgr. 
Noordmanlaan in de parkeervak-
ken te zetten.

W W W . U I T H O O R N . N L

We wensen u 
brandveilige 
feestdagen! Amsterdam-Amstelland

Maak van 
je hond geen

Laat huisdieren 
niet alleen 
met kaarsen




