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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
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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 Steun-
punt, Hanneke ten Brinke, tel. 020-3335353

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.

Het college van burgemeester en 
wethouders stelt aan de gemeen-
teraad voor om de Thamerlaan en 
Prins Bernhardlaan aan te wijzen als 
hoofdontsluitingsroute van en naar 
de Amsterdamseweg vanuit het cen-
trum. Beide straten blijven eenrich-
tingsverkeer. Daarnaast wil het colle-
ge de beperking voor vrachtverkeer 
op de Thamerlaan en Prins Bern-
hardlaan opheffen. Dit omdat dan 
een goede, tweede route beschik-
baar komt voor bevoorrading van het 
nieuwe winkelgebied. Op dit moment 
is op de Thamerlaan en Prins Bern-
hardlaan alleen vrachtverkeer met 
bestemming in het Dorpscentrum 
toegestaan.

Zijdelweg en Amsterdamseweg wor-
den in 2013 op de nieuwe, omgeleg-
de, N201 aangesloten. Daarmee zijn 
ze dan de twee belangrijkste hoofd-
ontsluitingswegen van Uithoorn. De 
Amsterdamseweg wordt een belang-
rijke route van en naar het Dorpscen-
trum: het verkeer rijdt straks onder 
het busbaanviaduct door. 

minder verkeer 
De gemeente heeft een verkeers-
onderzoek laten uitvoeren naar ver-
schillende mogelijkheden voor het 
vervolgtracé van de Amsterdamse-
weg van en naar het Dorpscentrum. 
Daaruit is gebleken dat in 2030 de to-
tale hoeveelheid verkeer 10 tot 20% 
minder is dan nu. In 2015, net na 
de omlegging van de N201, ligt dat 
percentage tussen de 14 en 24%. 
De vermindering wordt veroorzaakt 
door de omlegging van de N201: er is 
geen doorgaand verkeer meer en au-
toverkeer in Uithoorn rijdt straks an-
dere routes dan nu het geval is. Bo-
vendien rijdt er op dit moment sluip-
verkeer op de Thamerlaan en Prins 
Bernhardlaan, onder andere om de 
files op de N201 te vermijden. 

Verkeersveiligheid
Het verkeersonderzoek laat ook zien 
dat de verschillende mogelijkhe-
den elkaar niet veel ontlopen waar 
het gaat om verkeersveiligheid en 
de wachttijd bij oversteken. Het be-
langrijkste onderscheid is dat de rou-
te via de Thamerlaan en Prins Bern-
hardlaan de meest logische route is. 
Daarbij komt dat verkeer, ook fiet-
sers, elkaar minder hoeft te kruisen 
en dat komt de veiligheid ten goede.

Vrachtverkeer
In de huidige situatie rijden ongeveer 
200 vrachtwagens per etmaal over 
de Thamerlaan en Prins Bernhard-
laan. Dit zijn vrachtwagens voor be-
voorrading van winkels en horeca, 
bezorgdiensten bij bewoners, vuilnis-
wagens enzovoorts. Bij onbeperkte 
openstelling voor vrachtverkeer wor-
den dat op termijn 500 vrachtwagen-
ritten per etmaal. Dit aantal is meege-
nomen bij de berekening van de tota-
le hoeveelheid autoverkeer in 2030.

Overige werkzaamheden
Vooruitlopend op de herinrichting 
komt er nieuwe riolering in de Prins 
Bernhardlaan. Daarnaast moeten 
de Thamerlaan en Prins Bernhard-
laan, als gevolg van verzakking, wor-
den opgehoogd. Tot slot moeten de 
damwanden in de Thamersloot wor-
den vervangen. De overlevingskans 
van de aanwezige bomen is bij het 
ophogen, de rioleringswerkzaamhe-
den en het aanbrengen van nieuwe 
damwanden heel klein. Dat betekent 
helaas dat, ongeacht de keuze voor 
de hoofdontsluitingsroute, de bomen 
moeten worden gerooid. 

Herinrichting
Als de gemeenteraad het voorstel van 
het college overneemt, wordt in over-
leg met de bewoners, winkeliers en 
buurtbeheer in het gebied de inrich-
ting, inclusief groen, van de straten 
bepaald. Uitgangspunt is een inrich-
ting die voldoet aan de richtlijnen voor 
Duurzaam Veilig Verkeer. Dat bete-
kent dat er in ieder geval een fiets-
strook of fietspad wordt aangelegd. 

nieuwsbrief
Onlangs is nieuwsbrief 5 over het 
dorpscentrum verschenen. Daarin is 
uitgebreid aandacht besteed aan de 
hoofdontsluiting. Deze nieuwsbrief 
wordt één dezer dagen huis-aan-
huis verspreid in het centrum van Uit-
hoorn, Thamerdal, Meerwijk-Oost en 
Amstelhoek. 

inloopbijeenkomst 2 februari
Op 2 februari is er een inloopbijeen-
komst in de hal van het gemeente-
huis van 18.30 tot 21.30 uur. Des-
kundigen geven toelichting en beant-
woorden vragen. Ook in het informa-
tiecentrum aan de Dorpsstraat 15 en 
op www.uithoorn.nl is alle informatie 
beschikbaar.

College kiest tracé 
hoofdontsluiting Oude Dorp

Deze bijeenkomst vindt plaats op 
woensdag 8 februari a.s. in de kanti-
ne van Sportvereniging KDO, Vuurlijn 
51. U bent vanaf 19.15 uur welkom. 
Het programma begint om 19.30 uur.

wat vooraf ging
Op 16 november 2011 was de eer-
ste bewonersavond over het ver-
keersstructuurplan De Kwakel. Toen 
hebben bewoners gezamenlijk be-
keken welke verkeersknelpunten er 
zijn. Veelgehoorde knelpunten zijn: 
de verkeerssituatie op de Boterdijk, 
Vuurlijn en Drechtdijk en de kruising 
Kwakelsepad/Ringdijk/Anjerlaan. 

Aansluitend is gesproken over mo-
gelijke oplossingen hiervoor. Voor de 
aanwezigen was duidelijk dat bij het 
ontwikkelen van oplossingen de vei-
ligheid voor langzaam verkeer (fiet-
sers en voetgangers) voorop moet 
staan. Mede op basis van de reacties 
is een (concept) verkeersstructuur-
plan voor De Kwakel opgesteld.

wat is de bedoeling van de 
bewonersavond?
Doel van de bewonersavond is de be-
woners te informeren over deze vi-
sie op het verkeer in De Kwakel en de 
concrete verbetermaatregelen. Wij 
horen graag of u zich kunt vinden in 
de visie en de maatregelen.
 

uw reactie
Tijdens de bewonersavond kunt u 
uw mening geven over het Verkeers-
structuurplan aan onze medewer-
kers of deze opschrijven op reactie-
kaartjes. Vanaf 9 februari is het con-
ceptplan beschikbaar op de volgen-
de websites: 
- www.uithoorn.nl (gemeente)
- www.de-kwakel.com 
 (Stichting De Kwakel Toen & Nu)
 U kunt per e-mail of schriftelijk op het 
conceptplan reageren tot 28 februa-
ri 2012. 

Vervolgstappen
Mede op basis van uw reacties stelt 
de gemeente het definitieve Ver-
keersstructuurplan De Kwakel op. Dit 
plan wordt in maart 2012 voorgelegd 
aan het College van B&W en in april 
2012 aan de Gemeenteraad. De ver-
wachting is dat nog dit jaar begonnen 
kan worden met het realiseren van de 
eerste maatregelen.

meer informatie
Meer informatie staat op www.uit-
hoorn.nl of op www.de-kwakel.com. 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met Frank van Vliet, pro-
jectleider, via e-mail: frank.van.vliet@
uithoorn.nl.

Bewonersbijeenkomst over het 
Verkeersstructuurplan De Kwakel
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Dat kan bij de gemeente uithoorn
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan en nabij win-
kelcentrum Zijdelwaard ligt gebouw De Hoeksteen (ontworpen door de 
bekende architect Gerrit Rietveld en gebouwd in 1963) op een uitste-
kende locatie met voldoende gratis parkeermogelijkheden in de buurt. 
Reden waarom hier onder andere bibliotheek Amstelland is gevestigd. 
In De Hoeksteen is per direct 111 m² BVO (bruto vloeroppervlakte) kan-
toorruimte voor verhuur beschikbaar. Deze kantoorruimte ligt op de be-
gane grond en is mede daardoor uitstekend toegankelijk. Vanwege de 
indeling in diverse verschillende kamers zijn er vele gebruiksmogelijk-
heden, zoals werkkamer, spreekkamer, balie. In overleg met de overi-
ge huurders kan bovendien gebruik worden gemaakt van de op de 1e 

etage aanwezige gemeenschappelijke vergaderruimte (45 m² BVO). 
Dit (mede-)gebruik - alsmede de kosten voor gas, elektra, water 

en schoonmaak gemeenschappelijke ruimten - is inbegrepen in 
de huurprijs per 1 januari 2012 ad € 120,- per m². In het ge-

bouw is een lift aanwezig. 

nadere info
Wanneer u geïnteresseerd bent in het huren 

van deze kantoorruimte kunt u contact 
opnemen met de heer J.H.E. Groe-

neveld van de afdeling Ontwik-
keling, tel. 0297-513111.

Kantoorruimte huren op een 
prima locatie? 

Als het vriest kunnen vogels het moeilijk hebben met het vinden van eten. 
Wintersterfte bij dieren is een normaal verschijnsel, waarbij verzwakte en 
minder sterke dieren zelf voedsel zijn voor andere dieren. U kunt dieren 
een handje helpen, als dat maar wel op een bewuste manier gebeurt. Zo 
voorkomen we ook dat er op voerplekken overlast ontstaat van ratten en 
muizen.

wanneer en waarom voeren?
Voer watervogels alleen als het een echt koude winter is. Zolang er geen 
ijs ligt, is voeren eigenlijk niet nodig: watervogels vinden veel gezond 
voedsel in en om het water, zowel waterdiertjes als plantaardig voedsel. 
Tuinvogels kunt u het hele jaar voeren, het menu verschilt wel in de zo-
mer en de winter. Voer het liefst vóór de middag en niet teveel. Dan blijft 
er geen voer liggen en kunnen ratten en muizen er ’s nachts niet van eten. 
Ook het ’s avonds opbergen van vetbollen in een afgesloten trommel is 
een goede manier om ratten- en muizenoverlast te voorkomen.

welke soort en welk dieet?
Er zijn veel soorten vogels, met verschillende voedselvoorkeur. In de tuin 
leven ze vaak van zaden, bessen en insecten. In en rond het water vaak 

van planten, zaden of van waterdier-
tjes. Op de website www.vogelbe-
scherming.nl kunt u informatie vin-
den over de verschillende vogel-
soorten. 

waar voeren?
Voer niet op plekken waar al ge-
voerd wordt. Vaak hebben dieren 
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daar al genoeg voedsel gekregen. Voer niet op plekken waar de gemeen-
te borden heeft gezet met ’Niet voeren’. Op deze plekken is al te veel ge-
voerd, waardoor mogelijk rattenoverlast is ontstaan. Op de website van de 
gemeente kunt u ook zien of er al actie wordt ondernomen om vogels bij te 
voeren en waar dat gebeurt.

Voedselafval leidt vaak tot overlastsituaties
Ons voedselafval is niet altijd gezond voor vogels en zorgt vaak voor rat-
tenoverlast. Het bevat doorgaans zout en met name brood wordt vaak in 
te grote hoeveelheden neergelegd. Verzwakte vogels worden door de die-
renambulance naar de vogelopvang gebracht.
Informatie over vogels en tips over hun dieet of de inrichting van uw tuin, 
vindt u bij de Vogelbescherming. 

GGD amsterdam
Aanvullende informatie vindt u op www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--
gezondheid en www.gezond.amsterdam.nl/Infectieziekten--hygine/Dier-
plaagbeheersing/overzicht-dieren. U kunt ook contact met ons 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. 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

25 jan. Bingo in ‘t Buurtnest, zaal open vanaf 13.15 uur. Kaartjes kos-
ten €0,50 per stuk. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. 

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. Werken met acrylverf, aquarel en krijt. Kos-
ten €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke 
Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitge-
breide info op www.jokezonneveld.nl

27 jan. Klaverjastoernooi bij Legmeervogels, Randhoornweg 100. 
Duur: 20.00-23.00 u. Kosten: €3,- p.p. Vervolg op 24 feb. en 
23 maart. 

27 jan. Midwintermiddag in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang 
13.30 u. Optreden van Trio Enzian, Tirolermuziek, chocolade-
melk, apfelstrüdel met slagroom en na afloop twee rondes bin-
go. Kaarten: €5,-, incl. chocolademelk, apfelstrüdel en twee 
bingokaartjes. Kaarten te koop aan de bar in het wijksteun-
punt. Voor meer info: tel: 567209

27 jan.  19.00-21.00 u, aanmelden voor de schildercursussen in Ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, in-
fo@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl

28 jan.  15.00-17.00 u, aanmelden voor de schilderscursussen in Ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, in-
fo@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseel-
streek-uithoorn.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: gra-
tis 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 lied-
jesprogramma “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 jonge-
ren. 19.30-22.00 u. Kosten: €40,-. Info: informatie@paulien-
dubelaar.nl en 06-11208341. 

3 feb.  Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 

werK in 
uitVOerinG

HerinricHtinG Van 
FLOttieLje

Aannemer Van Amerongen begint in 
de week van 6 februari a.s. met de 
werkzaamheden.

rioolinspectie
De gemeente gaat de leiding vanaf 
uw woning tot het hoofdriool controle-
ren. Dit gebeurt via het ontstoppings-
stuk. Dat bevindt zich op de erfgrens. 
Mocht het ontstoppingsstuk ontbre-
ken dan plaatst de gemeente dat als-
nog. Inspectie van de huisaanslui-
ting gebeurt met een minicamera via 
het ontstoppingsstuk. Bij de inspec-
tie aangetroffen schade herstelt de 
gemeente direct als het gaat om het 
deel erfgrens/hoofdriool. Gaat het om 
het deel erfgrens/woning, dan meldt 
de gemeente de schade aan de ei-
genaar. Deze schade moet de eige-
naar op eigen kosten herstellen. Her-
stel van de schade levert een goede 
doorstroming van het afvalwater op 
en vermindert stankoverlast. 

Ophogen openbare weg
De rijweg wordt opgehoogd. Hierdoor 
ontstaat er een niveauverschil tussen 
particulier perceel en de rijweg. Dit 
verschil kan leiden tot wateroverlast 
en levert mogelijk problemen op bij 
het in- en uitrijden met de auto. De 
gemeente raadt daarom de bewo-
ners aan om, na het herstraten van 
de rijweg, ook hun pad en inrit te ver-
hogen. Bewoners van Flottielje kun-
nen hun pad en inrit laten verhogen 
door de aannemer. Deze regeling is 
beschreven in een bewonersbrief die 
inmiddels is rondgebracht. 

Planning planten 
In het plantseizoen 2011/2012 wor-
den de nieuwe bomen en struiken ge-
plant. Het vervangen van niet aange-
slagen beplanting gebeurt in het na-
jaar van 2012.

Zaal open 19.30 u. Aanvang 20.00 u.
3 feb. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. Kos-

ten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u. 
3 feb. Klaverjassen in wijksteunpunt Bilderdijkhof Tijd: 13.30 u. Kos-

ten: €2,50. 
4 feb. Midwinterconcert Harmonieorkest KnA en Interkerkelijk koor 

United. De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang; 20.00 u. 
Kaarten voorverkoop: € 8,50. Aan zaal: € 10. Zaal open: 19.30 
u. 

4 feb. Postzegelruilbeurs v/a 10.00 uur in Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof 1. Inl.: 0297-525556.

7 feb.  Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van 
2 enthousiaste muzikanten. Begint om 10.00 u en eindigt om 
12.00 u. Kosten: €2,- incl. koffie/thee in de pauze.

10 feb. Concert COV Amicitia: Messiah van Handel. RK Kerk, Drie-
huisplein te Mijdrecht. Aanvang: 20.00 u. Kosten: €21,-; 65+ 
€20,- Kerk open vanaf 19.15 u. Kaarten te koop bij Bruna, Am-
stelplein en Ten Hoope, Zijdelwaardplein. Ook via Wil van de 
Water, tel. 0297-566377. 

10 feb. Sjoelen in wijksteunpunt Bilderdijkhof! Aanvang: 13.30 u. Kos-
ten: € 2,50.

12 feb.  ‘A D-F!NE Valentine! ‘ Soul- en Motownkoor D-F!NE geeft 
een bijzonder Valentijnsoptreden met High Tea. Kaartjes kos-
ten €25,- p.p. (incl. High Tea), geniet van de ambiance van de 
Thamerkerk 14.30 u. Kaarten zijn te bestellen via www.soul-
koor.nl of info@soulkoor.nl 

12 feb. Muziekmiddag met duo Jean en Marian in wijksteunpunt Bil-
derdijkhof van 14.00-16.00 u. Kosten: €5,- incl. koffie/thee. 
Kaarten te koop in het wijksteunpunt. Tel: 567209.

17 feb. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
17 feb. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. Kos-

ten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u. 
18 feb. Marathonkaarten à Klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. 

Tot 15 feb. kunt u zich inschrijven bij Joop van Diemen (0297-
546900) of in het dorpshuis (0297-531528). Kosten €10,-. De 
zaal gaat open om 9.00 u en er wordt van 10.00-18.00 u ge-
kaart. 

18 feb/ Drie miniworkshops ‘Zingen van binnen naar buiten’. Atelier de 
24 mrt.  Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: 

€110,-. Aanvang: 9.30 u. Meer informatie: www.praktijkclarity.
nl

19 feb. Colla Voce treedt op in Thamerkerk. Houtblaasensemble met 
cello en contrabas spelen Mozart, Dvorak en Gounod o.l.v. 
Bob Berkemeier. Aanvang: 14.30 u. Toegangsprijs: €12,-. In-
fo: www.scau.nl

21 feb. Klaverjassen op de laatste (dins)dag van het Carnaval. Dorps-
huis De Quakel. Kosten €2,50. Inschrijven v/a 13.00 u en om 
13.30 u begint het kaarten.

21 feb.  Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van 
twee enthousiaste muzikanten. Uit verschillende genres wordt 
gezongen. Aanvang: 10.00 u en einde:12.00 u. Kosten: €2,- 
incl. koffie/thee in de pauze.

23 feb. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lo-
kaal 6, 1e etage. Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: € 7,50. 

24 feb. Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 u. Kos-
ten: €0,50 per kaartje.

 evenementen vanaf februari 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

Groenvakken in eigen beheer
De bewoners die een groenvak in ei-
gen beheer hebben, moeten de be-
planting vóór aanvang van de werk-
zaamheden verwijderen en tijde-
lijk ergens anders planten. Hiervoor 
stelt de gemeente een stuk openbaar 
groen beschikbaar. Na de herinrich-
ting kan de beplanting weer worden 
teruggezet.

informatie
Met vragen of opmerkingen kunt u te-
recht bij de heer Warmerdam van de 
afdeling Leefomgeving. Dit kan tele-
fonisch, 0297-513111, van maandag 
t/m donderdag van 8.00-16.30 uur en 
op vrijdag van 8.00-11.30 uur

BOuw LanDBOuwBruG 
Bij FietsBruG 
nOOrDDammerweG

De provincie Noord-Holland begint 
deze week met de aanleg van een 
brug voor grote landbouwwerktuigen 
die rijden vanaf de Randweg naar 
de landbouwgronden ten zuid-oos-
ten van de fietsbrug Noorddammer-
weg. De werkzaamheden beginnen 
met het intrillen van de damwanden. 
Daardoor kunnen omwonenden ge-
luids- en trillingshinder ervaren. Ge-
durende de werkzaamheden is de 
Randweg van 1 februari tot 1 mei 
slechts via één rijbaan te gebruiken. 

informatie 
Met vragen kunt u terecht bij me-
vrouw Anica Kortland van de provin-
cie Noord-Holland: 06-53250225 (op 
maandag, dinsdag en donderdag-
ochtend). 

aFsLuitinG VOet/
FietsPaD Bij Prinses 
ireneBruG 

Vanaf 23 januari tot uiterlijk 15 fe-
bruari 2012 is mogelijk dat vanwe-
ge werkzaamheden bij de Prinses 
Irenebrug, het voet/fietspad bij deze 
brug wordt afgesloten. Voetgangers 
en fietsers worden omgeleid met be-
hulp van borden. De omleiding geldt 
van 8.30 uur tot maximaal 16.00 uur. 

informatie
Met vragen over deze werkzaamhe-
den kunt u terecht bij het provincia-
le Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
via 0800 - 0200 600 (gratis).

Help vogels de winter door èn 
voorkom rattenoverlast



Raadslid Jan Hazen van de VVD neemt ons 
mee naar het industrieterrein van Uithoorn, 
recentelijk het middelpunt van veel commotie 
rondom de handel in qat. 

Qat, niet veel mensen zullen 
het ooit hebben gezien. 
Toch werd het de afgelopen 
maanden landelijk een 
thema, waarop de Tweede 
Kamer ingreep en zorgde 
dat het verhandelen van 
qat waarschijnlijk per 1  
maart verboden is in 
Nederland – een aanpassing 
van de Opiumwet wordt 
momenteel voorbereid.

Schande
Vooral Somaliërs kauwen 
op qat, het plantje dat 
volgens Jan Hazen nog 
het meest lijkt op ‘een 
groot uitgevallen takje 
perterselie’. “Qat is een 
Somalische traditie”, weet 
het VVD-raadslid. “Als 
Somaliërs een familiefeest 
hebben, dan hoort qat 
daarbij.”

Verbazing
Hazen keek met verwonde-
ring naar de commotie
rondom de qat-handel. 

Die zorgde in Uithoorn 
voor geluidsoverlast, kleine 
criminaliteit en steeds meer 
geweldsincidenten. Hazen: 
“De handel is en was legaal. 
Hoe kan het dan dat we 
niets kunnen doen aan 
de overlast die het veroor-
zaakt?” Hazen besloot in 
het onderwerp te duiken. 
Zijn ontdekking: “In 
Uithoorn kwam qat op de 
agenda door de overlast, 
landelijk lag dat anders. 
In de rest van Nederland 
ging het vooral over de 
ontwrichtende werking 
die qat-gebruik heeft op 
de Somalische gemeen-
schap. Dat is ook de reden 
dat qat verboden wordt.”

Schiphol
Qat is weliswaar een lichte 
drug, hij leidt dikwijls wel tot 

lusteloosheid. Burgemeester 
Dagmar Oudshoorn zei daar 
het volgende over: “De men-
sen werken niet en geven 

veel geld uit aan de qat. Het 
verlamt een complete gene-
ratie.” Dat het ondertussen 
in Uithoorn vooral ging over 
overlast, is niet vreemd. 
Hazen: “De hele qat-distributie 

op het Europese vasteland 
loopt via Uithoorn. In 201 1  
ging er 844.000 kilo qat van 
Schiphol naar ons dorp. Voor 
een gemeente als Uithoorn 
is dat bijna niet te beheersen.”

Handhaving
Hazen stelde in de gemeen-
teraad vragen over de qat-
problematiek, met name 
over het optreden van het 
gemeentebestuur tegen 
de overlast. Hij is blij dat 
er nu een oplossing is. “Het 

is Uithoorn boven het hoofd 
gegroeid, we hebben het 
probleem te groot laten 
worden. Dat mag niet nog 
eens gebeuren. Handhaving 
van de openbare orde 
moet altijd plaatsvinden. 
Als gemeente kunnen 
we lessen trekken uit 
deze geschiedenis. En 
we kunnen nu werk gaan 
maken van de verdere 
ontwikkeling van het 
industrieterrein. Dat is 
ook erg belangrijk.” 

R A A D S A G E N D A

Datum: 26 januari 2012 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1    Opening 

2    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.45 uur

3    Bestemmingsplan 
Amsterdamseweg 
20.00 uur

4    Stemmingen 21.00 uur

Bekijk de complete agenda 
op www.uithoorn.nl/ris

De tijdsduur per onderwerp 
is een inschatting. Het vol-
gende Informerend Debat 
is op 2 februari 2012.

Doe mee aan de enquête!
De gemeenteraad van 
Uithoorn is benieuwd naar 
uw mening over de gemeen-
teraad. Daarom vragen wij 
of u mee wilt werken aan 
het onderzoek. Vanaf 27 
januari treft u de enquête 
aan op www.uithoorn.nl 
en www.uithoorn.nl/ris. 
De gemeenteraad van 
Uithoorn dankt u hartelijk 
voor uw medewerking. 

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

‘We hebben het probleem 
te groot laten worden’

‘Als gemeente kunnen we lessen trekken uit de qat-problematiek’

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

Raadslid Jan Hazen van de VVD

Hoe gaat Winkelcentrum 
Zijdelwaard er in 201 3 uitzien? 
Ko Roet, projectdirecteur bij 
beheerder WPM, presenteerde 
de plannen voor het nieuwe 
winkelcentrum in de vergade-
ring van 1 5 december 201 1 . 
Doel is om een plek te creëren 
waar mensen niet alleen gaan 
winkelen, maar elkaar ook 
kunnen ontmoeten op het zo-
genaamde ontmoetingsplein. 
En dat alles in een verkeers-
veilige omgeving die licht, 
lucht en warmte uitstraalt. 

Er komen vier ingangen, een 
ruim parkeerdek voor onge-
veer 450 auto’s, voldoende 
mogelijkheden om fi etsen te 
stallen en ruimte voor vracht-
wagens om op een voor het 
publiek veilige manier te 
laden en te lossen. Bij de ont-
wikkeling zal veel aandacht  
zijn voor duurzaamheid. Het 
plan werd positief ontvangen 
door de raad, maar er waren 
ook kritische geluiden. Vooral 
de verkeersveiligheid blijft 
een aandachtspunt. Jordy 

Keimes van het CDA wilde 
van de heer Roet weten of er 
onderzoek naar de precieze 
behoefte aan parkeerplaatsen 
en fi etsenstallingen is gedaan. 
Ook baart het de gehele raad 
zorgen dat een stukje uit het 
park De Groene Scheg opge-
offerd wordt om het laden en 
lossen soepeler en veiliger te 
laten verlopen. Wethouder 
Verheijen benadrukte dat er 
nog geen besluiten zijn geno-
men.  Begin 201 3 gaat de schop 
daadwerkelijk de grond in. 

Nieuw winkelcentrum Zijdelwaard op raadsagenda

25 JANUARI 2012

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

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 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 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 lig-
gen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de 
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens an-
ders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Qua-
kel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare biblio-
theek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk wor-
den 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 in-
dienen. 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 in-
gediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de ver-
gunning 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 voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) 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 bin-
nen 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 be-
handeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden 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 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 ta-

rieventabel 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

- Verordening Afvalstoffenheffing 2012, Verordening Forensenbelasting 2012, 
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening 
Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Preca-
riobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Riool-
heffi ng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende 
Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart 2012. Contactper-
soon: 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, 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.
- Verkeersbesluit Aanwijzing parkeerplaats bij de ingang van Brusselfl at 101 als 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Ter inzage van 25 januari t/m 7 
maart 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Thamerdal
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk herbouwen 

en het vergroten van een hotel en het uitvoeren van funderingsverbetering. Ont-
vangen 20 januari 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Nijhoffl aan 24b, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van as-

besthoudende plafondbeplating uit de garage/berging. Ontvangen 18 januari 
2012.

 INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
Thamerdal
- Zijdelveld 54, intrekken omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbrei-

ding aan de linker zijgevel en het vergroten van de 1e verdieping. Bezwaar: t/m 
28 februari 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
- Boterdijk 39b, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 27 februari 2012.
- Boterdijk 91, vergunning aan de exploitanten van Poldersport B.V. voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2014;
 - een drank- en horecavergunning.
 Bezwaar t/m 27 februari 2012.
- Vuurlijn 51, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een sportieve 

buitenschoolse opvang. Beroep: t/m 7 maart 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 2, omgevingsvergunning voor het slopen van een cafetaria. Be-

zwaar: t/m 29 februari 2012.
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan 14, omgevingsvergunning voor het uitvoeren van funderings-

herstel. Bezwaar: t/m 27 februari 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 92 , omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 februari 2012.

 VERKEERSBESLUIT
Zijdelwaard
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van Brusselfl at 101 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de in-
gang van Brusselfl at 101 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 7 maart 2012 ter inzage. Daartegen kan 
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.




