
Activiteit Buurt Datum Plaats Tijd
Bewonersoverleg Thamerdal 21 februari Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 22 februari n.t.b. 19:30 uur
Inloopspreekuur Zijdelwaard 6 maart Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 uur
Inloopspreekuur Zijdelwaard 3 april Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 uur
Bewonersoverleg Centrum 17 april Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 24 april De Schutse (kleine zaal) 19:30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 24 april vooralsnog buurtsteunpunt 19:30 uur
Inloopspreekuur Zijdelwaard 1 mei Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei n.t.b. 19:30 uur
Inloopspreekuur Zijdelwaard 5 juni Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 26 juni De Schutse 19:30 uur
Inloopspreekuur Zijdelwaard 3 juli Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 uur
Inloopspreekuur Zijdelwaard 7 augustus Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 28 augustus Ponderosa 20:00 uur
Inloopspreekuur Zijdelwaard 4 september Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 4 september vooralsnog buurtsteunpunt 19:30 uur
Bewonersoverleg Centrum 18 september Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 19 september n.t.b. 19:30 uur
Inloopspreekuur Zijdelwaard 2 oktober Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 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
Inloopspreekuur Zijdelwaard 6 november Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 6 november vooralsnog buurtsteunpunt 19:30 uur
Inloopspreekuur Zijdelwaard 4 december Kate & Go op het Zijdelwaardplein 09:30 tot 11.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 11 december Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 21 december n.t.b. 19:30 uur

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 won ht-
tp://www.hethelewestland.nl/ima-
gemanager/files/112/Brandweer/
DsC_0053.JPG en, 
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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Op zaterdag 11 februari organiseren 
de combinatiefunctionarissen sport 
van de gemeente Uithoorn in samen-
werking met Buurtbeheer Legmeer 
een kortebaanwedstrijd op het eve-
nemententerrein Legmeer west (tus-
sen Randhoornweg en Haas). Ieder-
een is tussen 12 en 15 uur welkom 
om mee te doen aan de kortebaan-
wedstrijd of om te genieten van de 
aanwezige ‘Koek & Zopie’. 

De schaatsbaan wordt in tweeën ge-
deeld, waarbij er gelegenheid is om 
vrij te schaatsen of om deel te nemen 
aan de wedstrijden. De Brede school 
Legmeer stelt zijn toiletten deze mid-
dag beschikbaar. Er is voldoende 

parkeergelegenheid rondom het eve-
nemententerrein. EHBO is aanwe-
zig, maar deelname geschiedt volle-
dig op eigen risico.     

Deelnemers strijden tegen elkaar, in 
een ‘knock-out systeem’ per leeftijds-
categorie, om de titel: ‘Kortebaan-
kampioen Uithoorn’. De nummers 1, 
2 en 3 worden gehuldigd en beloond 
met een medaille (gesponsord door 
Buurtbeheer Legmeer). Handschoe-
nen zijn bij deze wedstrijd verplicht. 

Meer informatie kunt u vinden op 
www.buurtbeheer.uithoorn.nl of op 
de Facebooksite van de combinatie-
functionarissen Uithoorn.

uithoornse 
kortebaanwedstrijden

weRK in 
uiTVOeRinG

BewOneRsBiJeenKOmsT 
OVeR heT VeRKeeRs-
sTRuCTuuRPLAn De 
KwAKeL

Deze bijeenkomst is op woensdag 8 
februari in de kantine van Sportver-
eniging KDO, Vuurlijn 51. U bent van-
af 19.15 uur welkom. Het programma 
begint om 19.30 uur.

uw reactie
Tijdens de bewonersavond kunt u 
uw mening over het Verkeersstruc-

tuurplan geven aan medewerkers 
van de gemeente of opschrijven 
op reactiekaartjes. Vanaf 9 februa-
ri is het conceptplan beschikbaar op  
www.uithoorn.nl (gemeente) en 
www.de-kwakel.com (Stichting De 
Kwakel Toen & Nu). U kunt per e-mail 
of schriftelijk op het conceptplan rea-
geren tot 28 februari 2012. 

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

meer informatie
Meer informatie staat op www. 
uithoorn.nl en op www.de-kwakel.
com Met vragen kunt u terecht bij 
projectleider Frank van Vliet, via  
e-mail: frank.van.vliet@uithoorn.nl

Kwik in huis
Kwik is een zilverkleurig vloeibaar 
metaal. Vroeger werd het vaak ge-
bruikt in (koorts)thermometers, baro-
meters, thermostaten en bloeddruk-
meters. Misschien heeft u zelf nog 
wel ergens een oude glazen koorts-
thermometer of een barometer met 
kwik aan de muur hangen. 

ernstige gezondheidsklachten
Kwik is erg giftig als we het inade-
men. Ons lichaam kan kwik niet goed 
kwijtraken, het stapelt zich op in onze 
hersenen en nieren. Het gevolg kan 
zijn: vermoeidheid, huiduitslag, be-
vingen, hoofdpijn en hersenbescha-
diging. Bij een hoge blootstelling kunt 
u ernstige klachten krijgen die blij-
vend zijn. (Ongeboren) kinderen zijn 
extra gevoelig voor kwikvergiftiging. 
Als producten met kwik stuk gaan, 
ontstaan kleine zilverkleurige kwik-
bolletjes. Deze bolletjes rollen soms 
een eind weg en verdampen heel 
langzaam. Kwik blijft zitten in voegen 
en kieren, onder plinten en andere 
moeilijk bereikbare plekken. Er ont-
staat damp die soms maanden blijft 
hangen. U krijgt dan kwik binnen zon-
der dat u het in de gaten heeft. 

Kwik gemorst, wat te doen?
Kwik is heel moeilijk op te ruimen. 
Vraag eerst bij de GGD hoe u dit moet 
doen. Het is heel belangrijk om kwik 
niet verder door het huis te versprei-
den. Loop daarom nooit door kwik 
heen en gebruik ook nooit de stofzui-
ger of wasmachine om kwik te ver-
wijderen. Uw schoenen of apparaten 
worden dan zelf een bron van giftige 
kwikdamp. Lucht de kamer langdu-
rig en sluit de binnendeur. Laat kinde-
ren, zwangere vrouwen en dieren di-
rect de kamer verlaten. Vloerbedek-
king, matrassen of kleding waarop 
kwikbolletjes terecht komen, moeten 
worden weggegooid. Bij grotere hoe-
veelheden kwik (bijvoorbeeld bij een 

kapotte barometer) is een professio-
neel bedrijf nodig bij de schoonmaak. 
Al met al kan een ongeluk met kwik 
daardoor heel duur uitvallen en veel 
overlast veroorzaken. 
Een spaarlamp bevat een poeder 
waarin een heel klein beetje kwik zit. 
Bij een gebroken spaarlamp komt 
weinig kwik vrij, u kunt dit zelf op-
ruimen en gezondheidsklachten zijn 
niet te verwachten. Op www.gezond.
amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/
Milieu-in-huis/Kwik-in-huis vindt u in-
formatie over wat u moet doen. 

Problemen voorkomen
Voorkom gezondheidsproblemen en 
lever uw (koorts)thermometer of ba-
rometer met kwik in bij de gemeen-
te als Klein Chemisch Afval (KCA). 
Barometers kunnen zoveel kwik be-
vatten dat het risico van schade aan 
de gezondheid bij een breuk groot is. 
Voor beide apparaten zijn goede al-
ternatieven op de markt. Lever defec-
te spaarlampen ook in als KCA. 

GGD Amsterdam
De afdel ing Mil ieu en Gezond-
heid van de GGD Amsterdam houdt 
zich bezig met binnenmilieu. In-
formatie vindt u op www.gezond. 
amsterdam.nl/Milieu & gezondheid. 
U kunt ook contact met GGD op-
nemen, via e-mailadres lo@ggd. 
amsterdam.nl of telefoonnummer 
020-555 5405.

Overzicht activiteiten Buurtbeheer 2012
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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 meer informatie over de komende acti-
viteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer in-
formatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

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

10 feb. Sjoelen in wijksteunpunt Bilderdijkhof! Aanvang: 13.30 uur. 
Kosten: € 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 € 25,00 pp (incl. High Tea), geniet van de ambiance van de 
Thamerkerk 14.30 uur. 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 uur. Kosten: € 5 incl. koffi e/thee. 
Kaarten te koop in het wijksteunpunt. Tel: 567209.

16 feb. Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw 
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gra-
tis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 
0297-523272

17 feb. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
17 feb. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur. 
 Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur. 
17 feb. Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof (iedere derde vrijdag van 

de maand) Aanvang: 13.30 uur. Kosten: € 0.50 per kaartje
18 feb. Marathonkaarten à Klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. Tot 

15 februari 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 uur en er wordt van 10.00 uur tot 18.00 
uur gekaart. 

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

€ 110. Aanvang: 9.30 uur. 
 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 uur. Toegangsprijs: € 12. Info: www.scau.nl
21 feb. Klaverjassen op de laatste (dins)dag van het Carnaval. Dorps-

huis De Quakel. Kosten € 2,50. Inschrijven vanaf 13.00 uur en 
om 13.30 uur begint het kaarten.

21 feb.  Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van 
twee enthousiaste muzikanten. Uit verschillende genres wordt 
gezongen. Aanvang: 10.00 uur en einde: 12.00 uur. Kosten: 
€ 2,00 incl. koffi e/thee in de pauze.

23 feb. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
 Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50. 
24 feb. Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 uur. Kos-

ten: € 0,50 per kaartje. 
24 feb. Knutselen met Hobbyclub-Fantasie ‘83 De Kwakel in Dorps-

huis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Einde: 21.00 uur. Toe-
gang gratis. Info: 0614117979 en www.hobbyclubdekwakel.nl

 Evenementen vanaf maart 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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. 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, tele-
foon 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@
waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111

- 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 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.

- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Admiraal de Ruyterlaan 120. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart 
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
ingang naar de woning Monnetfl at 48. Ter inzage van 1 februari t/m 14 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 bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 192a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ga-

rage en berging. Ontvangen 1 februari 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhof)
- Haas 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een 

accommodatie voor kinderopvang. Ontvangen 31 januari 2012.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 28 en 28A, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

de voorgevel. Ontvangen 2 februari 2012.

 INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Vuurlijn 34, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een carport. 

 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
- Achterweg 16, omgevingsvergunning voor het oprichten van een kantoor en 

het wijzigen van de bestaande voorgevel. Bezwaar: t/m 14 maart 2012.
- Vuurlijn 30, vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organi-

seren van het B-jeugd hockeytoernooi van 7 t/m 9 april 2012. Bezwaar t/m 13 
maart 2012

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhof)
- Ruit 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuurtje en een 

schutting.
 Bezwaar: t/m 14 maart 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 59, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 12 maart 2012.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): 
• Hogendoorn Autobanden B.V. voor het veranderen van een inrichting voor het 

opslaan van autobanden op de locatie Amsterdamseweg 8 te Uithoorn. Het be-
treft een zogenaamde type A-inrichting. 

• Groenrijk Tuincentrum voor het oprichten van een tuincentrum aan de Wieger-
bruinlaan 4 te Uithoorn. 

Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht 
op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen 
mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 8 februari 2012

 RECTIFICATIE PUBLICATIE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
 AMSTERDAMSEWEG
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij de publicatie 
Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamseweg intrekken.
Op 1 februari is in de Nieuwe Meerbode en in de Staatscourant jaargang 2012, 
nr 2080 publicatie gedaan van de ter visielegging van de ongewijzigde vaststel-
ling van bestemmingsplan Amsterdamseweg als vervat in planidentifi catiecode 
L.IMRO.0451.BPAdamseweg-VG01.
Dit is niet correct. Het bestemmingsplan is weliswaar vastgesteld, maar niet onge-
wijzigd. Later in deze procedure zullen wij de juiste informatie publiceren.
Uithoorn, 8 februari 2012

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

Als er brand uitbreekt…
a. Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden.
b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af.
c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

Doe de test op www.watdoejijbijbrand.nl

Hoe brandveilig bent u?



Kwijtschelding 
gemeentelijke 
belastingen en 
heffingen
Binnenkort ontvangt u de aanslag van de 
gemeentelijke belastingen. Als u niet of met 
moeite de gemeentelijke belastingen kunt 
betalen in verband met uw inkomen, kunt u in 
aanmerking komen voor kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen 2011. 

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, 
hangt af van uw financiële omstandigheden. 
Hierbij is de gemeente gebonden aan de 
Rijksnormen die afhankelijk zijn van de 
gezinssamenstelling. Bij de bepaling of u in 
aanmerking komt voor kwijtschelding wordt 
onder ander gekeken naar de waarde van 
een auto die in uw bezit is, het vermogen 
(waaronder bank- en girosaldi maar ook de 
waarde van levensverzekeringen, antiek, 
vorderingen en overige bezittingen e.d.) en het 
netto besteedbare inkomen en de leefsituatie.

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor 
de onroerende zaakbelastingen, 
afvalstoffenheffing en rioolrechten. 
De gemeente Uithoorn verleent geen 
kwijtschelding voor hondenbelasting.
Indien u geen bijstandsuitkering ontvangt per 
1 januari 2011 en toch van mening bent recht 
te hebben op kwijtschelding dan kunt u contact 
opnemen met afdeling Publiekszaken (telefoon 
0297-513 111) of de afdeling Ondersteuning/ 
Financiën (telefoon 0297-513 182 of 513 954). 

Vragen over kwijtschelding kunt u stellen 
aan de medewerkers van beide hierboven 
genoemde afdelingen. Zij staan u graag
te woord.

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

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

reactie op item in het 
tv-programma Kassa
In het tv-programma Kassa is afgelopen week 
een item uitgezonden over inkomensgrenzen 
en andere financiële voorwaarden die 
gemeenten hanteren bij de uitvoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Volgens het tv-programma Kassa:
hanteren sommige gemeenten in strijd 
met juridische uitspraken nog steeds 
een inkomensgrens; vragen gemeenten 
verschillende eigen bijdragen voor dezelfde 
soort ondersteuning. 

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
hanteren sinds 1 januari 2012 geen 
inkomensgrens meer voor de toegang tot 
voorzieningen in het kader van de Wmo. 
Tevens hebben de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn per 1 januari 2012 het eigen bijdrage 
beleid uitgebreid. 

eigen bijdrage 
Een eigen bijdrage c.q. eigen aandeel 
gold al voor huishoudelijke verzorging 
(zowel in de vorm van natura als PGB), 
woningaanpassingen en autoaanpassingen. 
Ook is men bekend met het betalen van 
een eigen bijdrage voor het gebruik van 
de Regiotaxi. Per 1 januari 2012 wordt 
ook een eigen bijdrage opgelegd voor een 
aantal andere Wmo voorzieningen. Denk 
hierbij onder andere aan het gebruik van 
oprijdroosters, een traplift, een scootmobiel, 
een driewielfiets, etc. Gemeenten mogen voor 
rolstoelen geen eigen bijdrage vragen. 

De te betalen hoogte van de eigen bijdrage 
is afhankelijk van het gezamenlijke 
verzamelinkomen van de aanvrager en 
partner. De eigen bijdrage wordt berekend 
en geïnd volgens een landelijke geldende en 
door de overheid toegestane systematiek. 
Deze wordt uitgevoerd door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). De reden dat dit 
bij het CAK is neergelegd is omdat het CAK 
alle eigen bijdragen int en daarbij rekening 

houdt met de stapeling van de verschillende 
eigen bijdragen. Men betaalt dus nooit meer 
dan de maximale periodebijdrage die past bij 
het verzamelinkomen. Maakt iemand al gebruik 
van een bepaalde vorm van ondersteuning op 
grond van de Wmo of AWBZ, dan ontvangt 
deze al vierwekelijks een nota van het 
CAK. Daarop is te lezen wat de maximale 
periodebijdrage is. Ongeachte de eigen 
bijdrage die een gemeente oplegt zal men 
nooit meer betalen dan de maximale eigen 
bijdrage.

Heeft u vragen? neem dan contact op met 
het loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De gegevens vindt u links op deze pagina.

Bijzondere 
bijstand voor 
maatschappelijke 
participatie
Sinds 1 januari 2012 is het 
declaratiefonds jongeren vervangen 
door bijzondere bijstand voor 
maatschappelijke participatie. Deze 
voorziening is er voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. 

Met maatschappelijke participatie 
wordt bedoeld dat het voorkomen of 
doorbreken van een sociaal isolement. 
Per kalenderjaar (van 1 januari t/m 
31 december) kan er voor een kind 
een aanvraag gedaan worden voor 
deze bijzondere bijstand. De bijstand 
is bestemd om deelname aan sociale 
activiteiten mogelijk te maken en de 
daarvoor benodigde uitgaven, voor 
bijvoorbeeld sportkleding en huur 
muziekinstrumenten, te kunnen doen. 

U kunt van de bijzondere bijstand voor 
maatschappelijke participatie gebruik 
maken als u een uitkering van de 
gemeente ontvangt of niet meer dan 
110% van de bijstandsnorm verdient. 
Er wordt geen rekening gehouden met 
het eigen vermogen. De hoogte van de 
vergoeding bedraagt voor kinderen in het 
basisonderwijs € 275,- per kalenderjaar 
en voor jongeren in het voortgezet 
onderwijs € 325,-.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor 
deze voorziening? Neem dan contact op 
met een medewerker van het cluster Werk 
en Inkomen. De gegevens vindt u links op 
deze pagina.

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf  
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord  
aan Peter Timmer. Hij zit namens DUS!  
in de gemeenteraad van Uithoorn.

1  Wat vind jij een  
belangrijke uitda-

ging voor de gemeente 
Uithoorn de komende tijd?
“Dan zou ik zeggen dat het 
belangrijk is te investeren in 
duurzaamheid. Niet alleen 
omdat dit nu goed is voor het 
milieu, maar ook omdat dit 
op termijn geld oplevert. 
Daar is DUS! van overtuigd. 

Los daarvan zorgt het voor 
een betere leefomgeving.  
En dat is bepaald niet  
on belangrijk.”

2  Duurzaamheid is 
een breed begrip. 

Waar wil je precies in  
gaan investeren?
“In afval bijvoorbeeld.  
Afval wordt steeds meer  

gezien als een waardevolle 
grondstof. Het zou goed  
zijn wanneer wij als gemeente 
de inwoners kunnen over

tuigen van de waarde van 
goed gescheiden afval. Het 
verzamelen van afval kost 
natuurlijk geld, maar ge
scheiden afval brengt ook 
geld op. Restafval daaren
tegen kost nog eens extra 
geld voor de verwerking.”

3  Wat is ervoor nodig 
om dit te bereiken?

“Een eerste aanzet is in 2011 
al gedaan. Dit jaar geven  
we daar in de gemeenteraad 
een vervolg aan en stellen 
we vast wat het nieuwe af
valbeleid wordt. Ik hoop  
op een omslag. Nu haalt de 
gemeente rest afval op bij de 
bewoners en moet waarde
vol afval, dat als grondstof 
kan dienen, vaak worden 
weggebracht. Dat zou  
andersom moeten, zodat je 
hergebruik stimuleert.”

4  Zijn er nog andere 
duurzame onder-

werpen waarvan DUS! 
werk wil maken?

“Dan denk ik vooral aan 
energie. Fossiele brandstof
fen raken op én ze zijn vaak 
niet goed voor het milieu. 
Denk aan steenkool en olie. 
Als je dan bedenkt dat zon 

en wind gratis en goed  
zijn, dan is het logisch te  
onderzoeken of we daar iets 
mee kunnen. Uithoorn  
doet dat nu al in de energie
neutrale regio. Daarin  
proberen we te bereiken  
dat we in 2040 evenveel 
energie produceren als we 
gebruiken in de regio.”

5  Wat zou Uithoorn 
concreet kunnen 

doen op het gebied van 
energie?

“We zouden inwoners en 
ook de woningcorporatie 
kunnen stimuleren om  
zuinig te zijn. Denk ook aan 
zonnepanelen of slimme 
verwarmings systemen. Als 
gemeente kunnen we een 
aanjagende rol vervullen, 
ook richting ondernemers. 
Uiteindelijk kunnen we  
het niet alleen. We zullen  
bewoners en bedrijven  
mee moeten krijgen,  
zodat we samen resultaat 
boeken.” 

R a a D S a g e n D a

Datum: 9 februari 2012 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening en  
inspreken burgers  

2    Hoofdontsluitingsroute 
Oude Dorp 19.40 uur

3    Inrichting en beheersing 
Libellebos 20.45 uur

4   Bestemmingsplan  
Landelijk gebied,  
Boterdijk 91 22.00 uur

5   Beleidsplan  
Schuldhulpverlening 
22.30 uur

6   Duurzaamheid  
2012-2015 23.00 uur

7   Rapport Rekenkamer,  
inhuur derden  
23.30 uur

Let op: de Tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De volgende 
raads vergadering is op  
donderdag 23 februari 2012.

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

“Als gemeente kunnen we een 
stimulerende rol vervullen”

‘Uithoorn zou moeten inzetten op duurzaamheid’

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 fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Vijf vragen aan  
Peter Timmer (DUS!)

De gemeenteraad is er voor 
u. Raadsleden laten hun stem 
namens u horen en denken en 
beslissen mee over zaken in 
de gemeente die u aangaan. 
Hoe logisch dat ook klinkt, 
niet iedereen ervaart dat zo. 
Niet altijd is even duidelijk 
wat de raadsleden voor u kun
nen betekenen en hoe u hen 
kunt benaderen. De Uithoorn
se gemeenteraad wil u daar
om beter informeren over za
ken rondom de raad. Om dat 
goed te kunnen doen, loopt er 
nu een imagoonderzoek. Dan 

weet de raad hoe u er nu over 
denkt en wat u precies ver
wacht van de gemeenteraad. 
Weet u bijvoorbeeld wie de 
raadsleden zijn en welke poli
tieke partijen ze vertegen
woordigen? Zijn de raadsleden 
volgens u voldoende bereik
baar en zichtbaar? Wat moet 
anders? Om dat in kaart te 
brengen, is uw medewerking 
onmisbaar. Vul daarom nu  
de enquête in. Dat kan via  
de gemeentewebsites www.
uithoorn.nl en www.uit
hoorn.nl/ris. Door vragen te 

beantwoorden, kunt u precies 
aangeven wat u vindt. Boven
dien maakt u dan kans op een 
VVVcadeaubon ter waarde 
van 20 euro. Naar 1500 inwoners 
is al een enquête verzonden.  
Aarzel dus niet, surf vandaag nog 
naar www.uithoorn.nl/ris en 
vul de vragenlijst in, of stuur 
een email naar ingrid.straat
hof@uithoorn.nl om de  
enquête via email of post  
te kunnen ontvangen. De  
resultaten van het onderzoek 
zijn vanaf begin april te zien 
op de website. 

Doe mee aan het imago-onderzoek!




