
G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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

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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn
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Alzheimercafé uithoorn
Elke eerste donderdag van de oneven maanden Alzheimercafé 
in Het Hoge Heem Wiegerbruinlaan 29. 
- 1 maart: “In gesprek met een notaris: 
 Wat kan je bij dementie nog regelen?” 
 Gast: notaris Akkermans..
- 3 mei: “Ergotherapie bij geheugenproblemen”. 
 Gasten: Eva Gosman en Nienke Polman, ergotherapeuten.
- 5 juli: “De rol van de huisarts bij dementie”. 
 Gast: dr. Greb, huisarts in Uithoorn.
 
Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma eindigt om 21.30 uur. 
(Toegang is gratis)

inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg 

Steunpunt, Hanneke ten Brinke, tel. 020-3335353

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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, 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

18 jan.  Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39. 
Duurt van: 12.30-13.15 u. Toegang gratis. Aanmelden via: Hester.
vdPutten@bredeschoollegmeer.nl

19 jan.  Mantra zingen. Atelier De Rode Draad. Tijd: 19.45-21.30 u. Kos-
ten: €7,50. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en in-
fo@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl

20 jan. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur.
20 jan.  Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. 
 Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u. 
20+27 jan. 19.00-21.00 u, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de 

Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, info@atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

21+28 jan. 15.00-17.00 u, aanmelden voor de schilderscursussen in Ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; website www.atelier-penseel-
streek- uithoorn.nl 

21 jan. 10e Open kampioenschap Darten in De Kwakel. Dorpshuis De 
Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving vanaf 12.00 
u, kosten: 5 euro. Aanvang 13.00 u. Nieuw: Tripplepot.

21 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, Kleur 
Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012. Aan-
vang: 13.30 u. Kosten € 210.-. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 
020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.
jokezonneveld.nl

26 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, Kleur 
Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012. Les van 
9.30-12.30 u. Kosten €130,-. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 
020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.
jokezonneveld.nl

29 jan. 10 Engelse mijlen van Uithoorn. Start Sportpark Randhoorn. Start 
10.30 u met Gezinsloop t/m 11 jaar (1 km); 11.00 u: 5 km; 11.10 
u: 10 Engelse mijlen; 11.45 u: 10 km. Inschrijven op dag zelf van-
af 9.00 u in kantine Legmeervogels. Inschrijfgeld: 1 km. Gratis bij 
bus Zorg en Zekerheid; 5 km: €6,-; 10 km: €7,-; 10 EM: €8,-.

29 jan. Optreden kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen met het liedjes-
programma “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.

31 jan. Workshop Mindmappen: begeleiden van kinderen en jongeren. 
19.30-22.00 u. Kosten: €40,-. Info: informatie@pauliendubelaar.nl  
en 06-11208341.

 evenementen vanaf februari 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

ACtiViteiten KALenDeR

uitreiking aanmoedigingsprijs voor 
eerste aanmelders klimaatstraatfeest
Centraal wonen wint 
aanmoedigingsprijs
Op 12 januari heeft wethouder Ria 
Zijlstra de aanmoedigingsprijs voor 
de eerste aanmelders voor het kli-
maatstraatfeest uitgereikt aan bewo-
ners van Centraal Wonen. Centraal 
Wonen is een vorm van duurzaam 
wonen: de bewoners delen een aan-
tal ruimten, hebben samen een was-
machine, eten regelmatig (vergeten)
groenten uit eigen moestuin en eie-
ren van eigen kippen, besproeien de 
tuin met slootwater, hebben energie-
zuinige lampen en zitten vaker op de 
fiets dan in de auto. Bovendien zijn 
ze er voor elkaar als dat nodig is!

energievoorlichtingsdag 
In maart organiseert Centraal Wonen 
een energievoorlichtingsdag voor 
alle bewoners van Flevomeer.  Er 
wordt een film vertoond over het be-
lang van groen, Jan Klaassen en Ka-
trijn vertellen vanuit de poppenkast 
hun ideeën over duurzaamheid, de 
bewoners proberen de energiebus 

van de Woonbond te regelen en zo 
mogelijk een infrarood foto te laten 
maken waarop je het energieverbruik 
kan zien. De bewoners van Centraal 
Wonen verminderen hun energiever-
bruik onder andere door de kachel 
anderhalf uur voor het slapen laag 
te zetten. Ook doen ze mee aan een 
wedstrijd waarmee je een zonnepa-
neel kan winnen. 

Al met al bruist het van de energie op 
Flevomeer! Hopelijk werkt het aan-
stekelijk voor de rest van Uithoorn en 
De Kwakel!

Doe ook mee aan 
klimaatstraatfeest
Meedoen aan het klimaatstraatfeest 
kan nog steeds. Er zijn landelijke prij-
zen te winnen. De gemeente Uit-
hoorn stelt een prijs beschikbaar voor 
de beste straat en de beste organisa-
tie. Over een paar weken leest u hoe 
basisschool De Zon aan de slag is 
gegaan voor het klimaat. Ook zij krij-
gen een aanmoedigingsprijs.

Goed gebruik van mechanisch 
afzuigsysteem en balansventilatie
Veel huizen hebben een mechanisch 
afzuigsysteem of balansventilatie. 
Het doel van deze ventilatiesyste-
men is dat de ‘vieze’ lucht binnen de 
woning wordt afgevoerd en, in geval 
van balansventilatie, dat verse lucht 
van buiten mechanisch wordt toege-
voerd. Omdat het mechanisch is, lijkt 
het allemaal vanzelf te gaan. Dit is 
meestal niet het geval. 

mechanische afzuiging
Een mechanisch afzuigsysteem 
voert alleen vieze/vochtige lucht af 
uit m.n. badkamer, keuken en toilet. 
In veel gevallen is er een schake-
laar aanwezig met drie standen. Als u 
de mechanische afzuiging goed wilt 
gebruiken, lees dan de handleiding. 
Voor de toevoer van verse lucht moet 
u altijd roosters of raampjes openzet-
ten.

Balansventilatie
Net als bij mechanische afzuiging 
wordt er lucht afgezogen in bad-
kamer, toilet en keuken. Daarnaast 
voert balansventilatie ook verse lucht 
toe, meestal in de woonkamer en 
slaapkamers. Ook wordt bij balans-
ventilatie vaak gebruik gemaakt van 
warmteterugwinning: de warme af-
voerlucht wordt in een groot apparaat 
langs de verse buitenlucht gevoerd. 
De lucht mengt zich niet, maar de 
warmte van de binnenlucht wordt af-
gegeven aan de verse lucht van bui-
ten.
Warmteterugwinning kan ’s winters 
heel prettig zijn omdat dan verwarm-
de verse lucht in huis wordt toege-
voerd. In de zomer is hier meestal 
geen behoefte aan. Het is mogelijk 
de verse lucht niet te laten voorver-
warmen. De buitenlucht wordt dan 
deels om het systeem heen geleid. 
Vraag aan de installateur of dit ook 
geldt voor uw installatie en hoe deze 

kan worden ingeschakeld. Als u het 
balansventilatiesysteem goed wilt 
gebruiken, lees dan de handleiding. 
Over het algemeen beschikt een ba-
lansventilatiesysteem over dezelfde 
standenschakelaar als de mechani-
sche afzuiging. Deze standen moe-
ten ook op dezelfde manier worden 
gebruikt.

Gebruikstips
Gebruik de driestandenschakelaar 
op de volgende manier:
- Stand 1: Als u niet thuis bent. 

Stand 2: Als u wel thuis bent, ge-
bruik deze stand ook ’s nachts. 
Stand 3: Bij douchen, koken etc.

- Let er bij het schoonmaken van de 
ventielen op dat deze in dezelfde 
stand worden teruggezet.

- Controleer elke maand de filters 
en maak deze schoon zoals is 
voorgeschreven, vervang ze mi-
nimaal 1x per jaar (de eerste ja-
ren van nieuwbouw vaker).

- Laat jaarlijks naast de CV ook de 
mechanische afzuiging of warm-
teterugwinningeenheid controle-
ren en zo nodig schoonmaken.

- Neem bij klachten over bedomp-
te lucht, schimmelvorming of ge-
luidsoverlast van uw ventilatie-
systeem zo snel mogelijk contact 
op met de installateur van het sy-
steem of verhuurder van uw wo-
ning.

- Voor extra ventilatie kunt u altijd 
uw ramen open zetten.

GGD Amsterdam
De afdeling Milieu en Gezondheid 
van de GGD Amsterdam houdt zich 
bezig met binnenmilieu. Informatie 
vindt u op www.gezond.amsterdam.
nl/Milieu--gezondheid . U kunt ook 
contact met ons opnemen via e-mail-
adres lo@ggd.amsterdam.nl of tele-
foonnummer 020-555 5405.

Overzicht activiteiten 
Buurtbeheer 2012 
Bewonersoverleg Zijdelwaard 25 januari De Schutse 19:30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 31 januari Buurtsteunpunt 19:30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 21 februari Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 22 februari n.t.b. 19:30 uur
Bewonersoverleg Centrum 17 april Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 24 april De Schutse 19:30 uur 
   (kleine zaal) 
Bewonersoverleg De Legmeer 24 april vooralsnog 19:30 uur
   buurtsteunpunt
Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei n.t.b. 19:30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 26 juni De Schutse 19:30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 28 augustus Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 4 september vooralsnog 19:30 uur
   buurtsteunpunt
Bewonersoverleg Centrum 18 september Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 19 september n.t.b. 19:30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 23 oktober Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 30 oktober De Schutse 19:30 uur
Bewonersoverleg Centrum 30 oktober Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 6 november vooralsnog  19:30 uur
   buurtsteunpunt 
Bewonersoverleg Thamerdal 11 december Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 21 november n.t.b. 19:30 uur

inloopochtend buurtbeheer Zijdelwaard
Iedere eerste dinsdag van de maand bent u van harte welkom tussen 9.30 - 
11.30 uur op het Zijdelwaardplein bij de Kate & Go. De leden van Buurtbeheer 
staan voor u klaar met een kopje koffie of thee.
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas 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 
offi ciële 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 bibli-
otheek 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 schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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 Grafrech-
ten 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@wa-
ternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Verordening Afvalstoffenheffi ng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012, 

Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Veror-
dening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verorde-
ning Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Veror-
dening Rioolheffi ng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verorde-
ning 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 decem-
ber 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111.

- 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.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbest-

houdende dakplaten. Ontvangen 10 januari 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-

enhof)
- Legmeerplein 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een ca-

fetaria. Ontvangen 9 januari 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 59, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Ontvangen 11 januari 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 92, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 9 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 Kwakel
- Het Fort 8, omgevingsvergunning voor het verwijderen van een asbestdak en 

het verhogen van de nok. Bezwaar: t/m 24 februari 2012.
Dorpscentrum
- Klipper 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 22 februari 2011.
- Wilhelminakade 5, vergunning aan de exploitant van café Drinken & Zo voor 

het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Bezwaar t/m 
20 februari 2012.

Thamerdal
- Zijdelveld 66a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping. 

Bezwaar: t/m 23 februari 2012.
- Zijdelveld 66b, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan 

de zijkant, het wijziging van de garagedeur in een vast kozijn aan de voorzijde 
en het realiseren van een onderheid terras. Bezwaar: t/m 21 februari 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Randweg, melding ontvangen van de Provincie Noord-Holland voor het reali-

seren van een uitweg van het perceel D 3095 naar de Randweg. 

 VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN BELEEF 
 BUITENDIJKS
Op 3 november 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestem-

mingsplan Beleef buitendijks als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPbeleefb-VG01, gewijzigd vast te stellen. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het be-
stemmingsplan:
a. paragraaf 4.11 Water
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen 
ontwerp bestemmingsplan Meerwijk liggen met ingang van vrijdag 20 januari 2012 
gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen 
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn geduren-
de de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons 
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder 
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vast-
gestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 18 januari 2012

 INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “TOLHUISSLUIS” 
Toelichting
De Provincie Noord-Holland gaat de Tolhuissluis restaureren en zo veel mogelijk 
in oude staat terug brengen. Het huidige bedieningshuisje dateert uit de jaren ’60 
en is verouderd. Het voldoet niet meer aan de moderne (ARBO) eisen en moet 
vervangen worden. Er komt een nieuw bedieningsgebouw dat voldoende werk-
ruimte biedt aan zowel de mensen die de sluis bedienen als alle benodigde appa-
ratuur. Het bedieningsgebouw valt in het bestemmingsplan Landelijk gebied, dit 
bestemmingsplan voorziet echter niet in een bestemming voor het bedieningsge-
bouw. Daarbij heeft dit nieuwe gebouw een iets groter ruimtebeslag dan het hui-
dige gebouw. Daarom is in opdracht van de Provincie een nieuw bestemmings-
plan “Tolhuissluis” opgesteld waarmee het bedieningsgebouw planologisch mo-
gelijk wordt gemaakt. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Toluissluis ligt in het kader van de inspraakpro-
cedure van 20 januari tot en met 2 februari 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan een ieder een 
inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De 
raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Door middel van publicaties op de gemeentepagina’s in De Nieuwe 
Meerbode, de gemeentelijke website en de Staatscourant zal bekend worden ge-
maakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 18 januari 2012
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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

Bekendmaking
Besluit financiële tegemoetkomingen 
voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn 2011 (versie 4) 

 Het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn kan op grond van 
gemeenschappelijke regeling Aals-
meer- Uithoorn en de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) regels 
vaststellen over de wijze waarop zij 
invulling geeft aan haar bevoegdheden 
op grond van deze wet. Dit wordt onder 
andere vastgelegd in het Besluit finan-
ciële tegemoetkomingen voorzienin-
gen maatschappelijke ondersteuning 
Samenwerkingsverband Aalsmeer- 
Uithoorn. Hierna te noemen Besluit 
Wmo 2011 (versie 4).

 In het Besluit 2011 Wmo (versie 4) is 
de hoogte van de financiële tegemoet-
koming van voorzieningen, opgeno-
men in de Verordening Wmo 2011

 Het Besluit Wmo 2011 (versie 4) is met 
terugwerkende kracht per 1 novem-
ber 2011 vastgesteld door het Dage-
lijks Bestuur van het Samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn (G2) op 28 
december 2011.

 Het Besluit Wmo 2011 Wmo (versie 4) 
ligt van 23 januari 2012 tot en met 5 
maart 2012 ter inzage in de gemeente-
huizen van Aalsmeer en Uithoorn.

tevredenheidsonder-
zoek huishoudelijke 
verzorging verstuurd!
Het ‘Tevredenheidsonderzoek huishoudelijke 
verzorging’ is afgelopen week (9 t/m 13 janu-
ari) verstuurd aan alle cliënten die in 2011 hulp 
hebben ontvangen van één van de zeven door 
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg gecontrac-
teerde Zorgaanbieders.

Vorig jaar hebben wij dit onderzoek verricht om 
hiermee de volgorde van de cliënttevredenheid 
over de Zorgaanbieders te bepalen. Deze volg-
orde is verwerkt in een Ranking en deze wordt 
meegestuurd naar alle cliënten die huishoude-
lijke verzorging toegekend hebben gekregen. 
Zij kunnen de Ranking gebruiken als een hulp-
middel om een keuze te maken voor een Zorg-
aanbieder. De geldende Ranking staat ook op 
de websites van de gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn (www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl).

Alle cliënten die een Tevredenheidsonderzoek 
hebben ontvangen, kunnen dit tot 15 februari 
2012 deze retourneren door gebruik te maken 
van de bijgesloten antwoordenvelop. De resul-
taten van het Tevredenheidsonderzoek verwer-
ken wij in de nieuwe Ranking. 

Begin mei 2012 maken wij de geactualiseerde 
Ranking bekend op deze driewekelijkse G2- 
pagina en op de websites van de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn.

Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet 
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering 
van de gemeente. Door de wijzigingen wordt 
de plicht voor uitkeringsgerechtigden om weer 
op zoek te gaan naar werk aangescherpt. Daar-
naast wordt een groter appél gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om onder-
staande wijzigingen:

1.  De Wij wordt samengevoegd met de WWB. 
Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werk-
leeraanbod en/of een inkomensvoorziening 
voor jongeren hebben, gaan per 1 januari 
2012 over naar de WWB. 

2.  Jongeren onder de 27 jaar die een uitkering 
aanvragen in 2012, moeten eerst vier weken 
actief naar werk of passende scholing zoe-
ken. De regels van de WWB zijn direct van 
toepassing op de jongeren. 

3.  Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader, 
moeder en minderjarige kinderen bedoeld. 
Vanaf 2012 horen ook meerderjarige kin-
deren die nog thuis wonen en andere inwo-
nende gezinsleden (zoals oma of schoon-
zoon) bij het gezin. 

4.  Er komt een zogeheten huishoudinkomen-
stoets. Inkomsten van alle gezinsleden (en 
dat zijn dus ook meerderjarige kinderen 
en inwonende gezinsleden zoals oma en 
schoonzoon) worden meegeteld bij de bij-
standsuitkering. 

Wijzigingen in de 
WWB

5.  Een gezin heeft recht op één bijstandsuit-
kering voor alle gezinsleden samen. Maar 
sommige gezinsleden kunnen nog wel een 
eigen bijstandsuitkering krijgen. 

6.  De gemeente Aalsmeer en Uithoorn kunnen 
mensen met een bijstandsuitkering verplich-
ten als tegenprestatie voor de uitkering iets 
te doen dat nuttig is voor de samenleving. 

7.  Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal 
vier weken per jaar in het buitenland verblij-
ven. 

8.  Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand, rege-
ling chronische zieken, gehandicapten en 
ouderen (70+), de langdurigheidstoeslag, 
de collectieve zorgverzekering en enkele 
andere voorzieningen van Werk, Inkomen 
alleen nog maar voor mensen met een inko-
men dat 110% van de bijstandsuitkering of 
lager is.

Wilt u meer informatie hebben over deze wijzi-
gingen? Neem dan contact op met een mede-
werker van het cluster Werk en Inkomen. De 
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van 
deze pagina. 




