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CO L O F On
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
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De open haard of houtkachel gaat
meestal aan voor de gezelligheid. Tijdens het stoken van hout komen altijd schadelijke stoffen vrij. Als u let
op een paar eenvoudige punten kunt
u overlast en gezondheidsklachten
voorkomen of beperken, en toch genieten van een gezellig vuurtje.

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

Verantwoord stoken

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

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

Onderwijsinformatiemarkt
Op woensdag 18 januari 2012 zijn ouders/verzorgers en leerlingen
van groep 8 basisonderwijs van harte welkom op de jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt. Deze markt duurt van 18.15 tot 19.45 uur en vindt
plaats in de hal van het Alkwin Kollege, Weegbree 55.
Diverse scholen van voortgezet onderwijs uit Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen zullen zich presenteren. Bezoekers kunnen kennismaken met de mogelijkheden die scholen voor het voortgezet onderwijs uit de omgeving te bieden hebben.
De parkeerruimte bij het Alkwin Kollege is beperkt. Parkeer daarom
uw auto bijvoorbeeld op het parkeerterrein bij het winkelcentrum in De
Legmeer.
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Houtkachels en open haarden

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
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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

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
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ecoscape in uithoorn
De gemeente Uithoorn heeft onlangs drie speelheuvels aan de Herman Gorterhof in Uithoorn voorzien
van Ecoscape. Ecoscape is voor Uithoorn een nieuw product. Het is gemaakt van vermalen heftruckbanden
en vormt een mooie ondergrond voor
met name speelheuvels.
Heuvels op een speelplek zijn lastig
op natuurlijke manier groen te houden. Er wordt immers veel over gelopen en hierdoor heeft het gras geen
kans om op te komen. Om de heuvels toch een natuurlijke uitstraling te
geven, liet de Gemeente deze speelheuvels in het verleden bedekken
met kunstgras. Kunstgras is echter
gemaakt om als plat vlak te worden
aangebracht. Voor het bedekken van

een heuvel moet er veel in het kunstgras worden gesneden en dit levert
veel naden op. Die naden zijn de
zwakke plekken.
Ecoscape wordt als één laag op de
heuvels gesmeerd. Hierdoor zijn er
geen naden en kan ondergrond van
elke vorm worden bedekt. Het product is meerdere malen te recyclen
en in meerdere kleuren te leveren.
De speelheuvels aan de Herman
Gorterhof zijn in groen uitgevoerd om
het natuurlijke karakter van de speelplek te versterken.
Tot dusver is de gemeente erg tevreden over Ecoscape. Het is natuurlijk
afwachten of het na een zomer intensief spelen nog steeds mooi is, maar
de ervaringen binnen andere gemeenten zijn goed.

Voor veilig en verantwoord stoken, is
goed gebruik en onderhoud van de
kachel noodzakelijk. Let op de volgende punten.
- Laat de schoorsteen elk jaar vegen en leeg de aslade op tijd.
- Ventileer extra door ramen open
te zetten in de ruimte waar de kachel of open haard brandt. Dus in
dit geval niet ventileren door het
hoger zetten van de mechanische
afzuiging. Vuur gebruikt veel zuurstof en dus is extra frisse lucht nodig.
- Vegen en extra ventileren zorgen
voor een betere verbranding en
goede afvoer van de rookgassen
naar buiten.
- Stook niet bij windstil of mistig
weer. De rook blijft dan (hinderlijk)
in de omgeving hangen.
- Gebruik alleen droog en schoon
hout.
- Laat hakhout 1-2 jaar drogen.
- Gebruik geen sloophout, geïmpregneerd of verduurzaamd hout;
geverfd of gebeitst hout; restjes
spaanplaat, triplex of hardboard.
Ook materiaal als plastic, papier
of textiel is niet geschikt. Bij het
verbranden daarvan komen veel
kankerverwekkende stoffen vrij.
- Ook ‘allesbranders’ zijn alleen geschikt voor het verbranden van
schoon hout.
De kleur van de rook geeft informatie
over de verbranding. Witte of kleurloze rook is een goed teken, donkere

rook geeft aan dat het vuur niet goed
brandt. Gebruik een houtkachel of
open haard niet als hoofdverwarming
en voorkom ernstige overlast.

stoken en gezondheid

De een vindt een houtvuur lekker ruiken en de ander niet. Rookoverlast
van buren is vervelend en ongezond.
Wat veel mensen met een open
haard niet beseffen, is dat de lucht in
hun eigen woning ook minder gezond
wordt door het stoken. De rook bevat fijnstof waarin kankerverwekkende stoffen voorkomen. Bij het stoken
op een verkeerde manier of met verkeerde brandstof, kunnen nog meer
schadelijke stoffen ontstaan dan normaal, zoals koolmonoxide, dioxinen
en formaldehyde. Vooral kinderen en
mensen met gevoelige luchtwegen
kunnen gezondheidsklachten krijgen
door rook.

Overlast door rook?

Slaat de rook van de buren bij u naar
binnen? Probeer er eerst samen uit te
komen, soms zijn een goed gesprek
en een paar eenvoudige afspraken
voldoende om de hinder te voorkomen. Lukt het niet om een oplossing
te vinden, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

GGD Amsterdam

De afdeling Milieu en Gezondheid
van de GGD Amsterdam houdt zich
bezig met lucht en gezondheid. Informatie vindt u op http://www.gezond.
amsterdam.nl . U kunt ook contact
met de GGD opnemen via e-mailadres lo@ggd.amsterdam.nl of telefoonnummer 020-555 5405.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

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.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
12 jan.
13 jan.

15 jan.
15 jan.

16 jan.

16 jan.

18 jan.

Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier de
Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €107,-. Tijd: 20.0021.30 uur. nadere info: carladebrave@gmail.nl ; 0297-567773.
Ook op 20 en 27 januari: Open kampioenschap De Kwakel voor Klaverjassen & Pandoeren. Dorpshuis De Kwakel,
Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving €10,- en bij voorinschrijving €9,-. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur.
Vocal Power treedt op in Thamerkerk. Aanvang:14.30 uur.
Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl
Opening om 15.00 uur van de Expositie: Toeval uit Afval. Expositie duurt tot 19 februari 2012. Galerie Fort aan de Drecht,
Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14.00-16.00 uur en
za/zo: 12.00-17.00 uur. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl
en 0297-521162.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen Zes lessen. Cursus duurt tot 26 maart 2012.
Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,-. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide
info op www.jokezonneveld.nl
Informatieavond goede voornemens 2012. Doen vanuit uw
motivatie. Dorpshuis De Kwakel, 19.30-22.00 uur. Toegang
gratis. Aanmelden via www.beweegenergie.nl Gemakkelijk zittende kleding is gewenst.
Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39.
Duurt van: 12.30-13.15 uur. Toegang gratis. Aanmelden via:

19 jan.

20 jan.
20 jan.
20+27 jan.

21+28 jan.

21 jan.

21 jan.

26 jan.

29 jan.

29 jan.

Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad. Tijd: 19.45-21.30 uur.
Kosten: €7,50. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680
en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
19.00-21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
15.00-17.00 uur, aanmelden voor de schilderscursussen in
Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444,
info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; website www.atelierpenseelstreek- uithoorn.nl
10e Open kampioenschap Darten in De Kwakel. Dorpshuis
De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving vanaf
12.00 uur, kosten: 5 euro. Aanvang 13.00 uur. Nieuw: Tripplepot.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012.
Aanvang: 13.30 uur. Kosten € 210.. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide
info op www.jokezonneveld.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012. Les
van 9.30-12.30 uur. Kosten €130,-. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide
info op www.jokezonneveld.nl
10 Engelse mijlen van Uithoorn. Start Sportpark Randhoorn.
Start 10.30 uur met Gezinsloop t/m 11 jaar (1 km); 11.00 uur:
5 km; 11.10 uur: 10 Engelse mijlen; 11.45 uur: 10 km. Inschrijven op dag zelf vanaf 9.00 uur in kantine Legmeervogels. Inschrijfgeld: 1 km. Gratis bij bus Zorg en Zekerheid; 5 km: €6,-;
10 km: €7,-; 10 EM: €8,-.
Optreden kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen met het liedjesprogramma “Xing zingt over opa’s en oma’s”. Intermezzo
een optreden door de meiden van de Glee Club van Colijn. Locatie: danscentrum Colijn, Industrieweg. Aanvang: 15.00
u. Toegang: gratis.
evenementen vanaf februari 2012
staan op www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE

WERK IN
UITVOERING

RENOVATIE BUSSTATION

Maandag 9 januari 2012 is begonnen
met de renovatie van het busstation
in Uithoorn. De hoofdaannemer is
Ballast Nedam Infra Noord West BV.
De verwachting is dat het werk voor
de zomervakantie van 2012 (22 juli
2012) is afgerond.

Ontwerpplan

Het busstation wordt opgeknapt.
Daarvoor is een ontwerpplan gemaakt, waarmee B&W in november
2011 definitief hebben ingestemd.
In deze versie van het plan zijn aanpassingen opgenomen naar aanleiding van de inspraakbijeenkomst van
21 juli 2011. Informatie over het ont-

werp, inclusief de laatste aanpassingen, kunt u vinden op www.uithoorn.
nl onder ‘plannen en projecten / herinrichtingsplannen’ en op de website
van buurtbeheer www.buurtbeheer.
uithoorn.nl.

Tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden blijft het

busstation gewoon in gebruik. Daarover heeft de gemeente contact met
vervoersmaatschappij Connexxion.
Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen. Maar in overleg met Connexxion en de uitvoerende partijen doet de
gemeente er alles aan om de veiligheid en de informatievoorziening op

het busstation te waarborgen en de
woningen, winkels en bedrijven goed
bereikbaar te houden.
Wilt u meer informatie of heeft u nog
vragen of opmerkingen? Dan kunt u
telefonisch contact opnemen met de
heer J. de Jong van de afdeling Leefomgeving, via nr. (0297) 513111.

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,
tel. 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:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m
22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
- Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Felix Timmermanslaan 10. Ter inzage van 7 december 2011 t/m 18 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
- Verkeersbesluit Gebod gedeeltelijk op trottoir parkeren ter hoogte van Ruwe
Bies 4. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Oud- & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.

-

Verkeersbesluit Instellen tijdelijke gelegenheid voor laden en lossen op In het
Rond. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Canadese Gans 49 te Uithoorn. Ter inzage van 11 januari t/m 22 februari 2012.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 11 januari t/m
22 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

Intrekking verkeersbesluit nummer 11.15917
Wegens een wijziging in het parcours van de 10 Engelse Mijlen hebben Burgemeester en wethouders het verkeersbesluit ten aanzien van het oude parcours:
Noorddammerweg tussen Randhoornweg en Randweg, Randweg tussen Randhoornweg en Poelweg, Poelweg, Betula, Platanus, ﬁetspad Legmeerdijk tot aan
tracé nieuwe N201, Platanus, Betula, Randweg, Randhoornweg ingetrokken (verkeersbesluit nummer 11.15917)

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Onderstaande publicatie is zeker van belang voor eigenaar-bewoners in woningen met het label woon-zorg. Dit label mag er alleen af, als de eigenaar-bewoners
unaniem daarvoor kiezen, dan wel als zij hun beslissingsbevoegdheid daarover
delegeren aan de Vereniging Van Eigenaren. Houd bij het nemen van een beslissing over het eventueel afschaffen van de labelling rekening met de mogelijke gevolgen daarvan voor de zorg- en dienstverlening.

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een tuincentrum Groenrijk en het oprichten van een speelparadijs en kinderdagverblijf “Ballorig”. Ontvangen 29 december 2011.

De Kwakel
- Boterdijk 173 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 29 december 2011.
Dorpscentrum
- Schans 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 2 kozijnen. Ontvangen 5 januari 2012.

Thamerdal
- Zijdelveld 66a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
overkapping. Ontvangen 4 januari 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100, wijziging met betrekking tot de vergunning aan Atletiek
Club Uithoorn voor het aanpassen van de route van de 10 Engelse Mijlen. Bezwaar t/m 15 februari 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 57, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
V.O.F. Horecaexploitatie Gijsbrecht van Aemstel t/m 31 december 2014 Bezwaar t/m 9 februari 2012
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Stichting Kleding-Ophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek
voor het houden van een huis-aan-huis kledinginzameling in december 2013.
Bezwaar t/m 9 februari 2012.
Thamerdal
- Plesmanlaan 27, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
Buurthuis Thamerdal t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 9 februari 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 57, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van Dance Centre Jolanda van Beek t/m 31 december 2014. Bezwaar
t/m 9 februari 2012.
VERKEERSBESLUITEN

Meerwijk-West
Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de
woning Canadese Gans 49 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 22 februari 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Legmeer-West
Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, de volgende wegen van het
parcours van de 10 Engelse Mijlen-loop op Uithoorns grondgebied op zondag 29
januari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters
en geleiders van rij- of trekdieren of vee, door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
Parcours 10 Engelse Mijlen
Sportpark Randhoorn, Randhoornweg, Noorddammerweg, Randweg, Amelanchier, Betula, Platanus, Fraxinus, ﬁetspad Legmeerdijk **, terugkomend van Amstelveen: ﬁetspad Legmeerdijk**, Fraxinus, Magnolia, Cotoneaster, Amelanchier,
Prunus Amelanchier, Randweg, Randhoornweg, Sportpark Randhoorn.
Parcours 10 km
Randhoornweg, Vogellaan, Haas, Randhoornweg, Noorddammerweg tot aan
Randweg, ﬁetspad Legmeerdijk ten zuiden van het tracé nieuwe N201, Randweg, Randhoornweg.

Parcours 5 km
Randhoornweg, Randweg, ﬁetspad Legmeerdijk ten zuiden van het tracé nieuwe
N201, Randweg, Noorddammerweg, Randhoornweg.
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BEKENDMAKING BIJSTELLING STIMULERINGSMAATREGELEN

BEKENDMAKING
De eerder door de gemeente Uithoorn genomen maatregelen zijn verder verduidelijkt en aangescherpt. De volgende maatregelen zijn voor onbepaalde tijd van
kracht:
Versoepeling anti speculatiebeding
Het anti speculatiebeding over 5 of 2 jaar is vervallen. Wel geldt nog de zelfbewoningsplicht voor de eerste koper van een woning in de prijsklasse tot € 265.000
voor de duur van 1 jaar. Daarna is de bewoner vrij om de woning te verkopen. De
zelfbewoningsplicht is bedoeld om te voorkomen dat mensen meedoen aan een
loting voor nieuwbouwwoningen, maar niet van plan zijn er zelf te gaan wonen.
Wordt de woning binnen het eerste jaar verkocht, dan geldt een boete (10% van
de aankoopsom). Dit beding wordt in de koopakte vastgelegd. Is een nieuwbouwwoning na oplevering nog niet verkocht, dan vervalt voor die woning de zelfbewoningsplicht na een jaar leegstand vanaf het moment van oplevering.

Digitale loting nieuwbouwkoopwoningen
Om lokaal de doorstroming te bevorderen kunnen nieuwbouwkoopwoningen digitaal worden verloot. Zo nodig kunnen wegingsfactoren worden toegepast om beoogde doelgroepen meer kans te bieden op de woningmarkt. De doelgroep(en)
die meer kans mogen maken, krijgen een zwaardere weging, zodat zij bij de selectie (meer) bovenaan komen. Deze werkwijze sluit niemand buiten. Iedereen
maakt op deze manier een kans op een nieuwbouw- koopwoning. De kans van
bijvoorbeeld een inwoner van Uithoorn of iemand met een economische binding
met Uithoorn kan groter zijn dan die van anderen. Digitale loting staat altijd onder
toezicht van een notaris.

Woningen voor meer doelgroepen toegankelijk
Van de in het verleden gelabelde woningen is de labelling vervallen, met uitzondering van de woningen met een woon-zorgfunctie; daar wordt de toegepaste labelling gehandhaafd. Het reserveren van woningen voor speciﬁeke doelgroepen
wordt grotendeels afgeschaft. Dit systeem wordt in de toekomst alleen nog gebruikt voor speciﬁeke projecten met wonen en zorg waar voorzieningen worden
aangebracht (huishoudens met een zorgindicatie). In alle andere situaties worden
woningen zo gebouwd dat ze aansluiten bij de wensen van de verschillende doelgroepen. Voor zowel bestaande als nieuwbouwprojecten waar de koopwoningen
met een woon-zorgfunctie zijn gelabeld, wordt het aan de (eigenaar)bewoners
van het betreffende appartementencomplex overgelaten om zelf te bepalen of zij
er behoefte aan hebben dat de meegegeven labelling al dan niet wenselijk blijft.
De (eigenaar)bewoners kunnen dan zelf besluiten of zij dit aan de VVE delegeren, dan wel overlaten. Digitale loting opent de mogelijkheid te sturen op de kansen van bepaalde doelgroepen.
Tijdelijke verhuur van koopwoningen
Door de impasse op de woningmarkt staan veel woningen te koop, zowel bestaande als nieuwbouwhuizen. Door de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur van koopwoningen verbetert de situatie van woningeigenaren die twee koopwoningen hebben.
Bijkomend voordeel is, dat er aanbod beschikbaar komt voor huurders die geïnteresseerd zijn in een (tijdelijke) vrije sector huurwoning. Wanneer een koopwoning
voor bepaalde doelgroepen is gereserveerd mag hiervan vanwege de lastige verkoopbaarheid, worden afgeweken door zo’n woning tijdelijk te verhuren.

Tenslotte
Voor wat betreft het eventueel laten vervallen van de labelling voor woon-zorg
complexen is het belangrijk te beseffen dat woningen, die speciﬁeke kenmerken
hebben meegekregen bij de bouw, niet zondermeer hun labelling mogen kwijtraken. Zij zijn gebouwd met die speciﬁeke kenmerken in en aan de woning ten behoeve van een vooraf bewust gekozen segment uit de betreffende doelgroep van
beleid, die deze woningen hebben gekocht en er in wonen. De labelling kan alleen komen te vervallen als alle bewoners-eigenaren daarmee instemmen, of als
alle bewoners-eigenaren gezamenlijk deze bevoegdheid aan de VVE mandateren,
die vervolgens kan besluiten de labelling te laten vervallen. Het gemeentebestuur
gebruikt zijn bevoegdheden om te voorzien in een speciﬁek gewenst type woning;
het gemeentebestuur heeft niet de bevoegdheid of taak om de betreffende labelling op te heffen, dat kan alleen door consensus over zo’n besluit van alle betreffende eigenaren-bewoners.
Informeert u zich goed over de maatschappelijke ontwikkelingen van de zorg
(woon-zorgcirkels), en de daaruit voortvloeiende veranderingen in werkwijze door
ondermeer zorg- en dienstverleners bij een eventuele besluitvorming tot ophefﬁng
van de labelling te betrekken. Een zorgverlener kan rekening houden met de omvang en concentratie van zijn doelgroep op een bepaalde plaats en kan daar al
dan niet zijn diensten op afstemmen.

