6 FEBUARI 2013

G

E

M

E

E

COLOFON
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 donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
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Diemen, Uithoorn en
Ouder-Amstel onderzoeken
intensievere samenwerking

De colleges van Diemen, Uithoorn
en Ouder-Amstel gaan onderzoeken hoe de gemeentelijke organisaties intensiever kunnen samenwerken. Ze doen dit met het oog op de
uitdagingen die -met name van de zijde van het rijk- op de gemeenten afkomen. Nieuwe taken en nieuwe eisen dwingen volgens de drie colleges
tot een krachtig optreden.
Taakvelden
Het onderzoek omvat in ieder geval
de taakvelden ICT, dienstverlening,
staffuncties, sociale zaken, decentralisaties op het sociale domein en het
cluster vergunningverlening, toezicht
en handhaving. Maar ook andere taken worden onderzocht. Het gaat om
samenwerkingsmogelijkheden op de
korte en op de lange termijn.
Resultaat van het onderzoek moet
een advies zijn aan de colleges over
het perspectief van een intensieve
samenwerking, de verschillende vormen en over de vervolgstappen.

De kernkwaliteiten van de drie gemeenten blijven een belangrijk uitgangspunt. Een bestuurlijke fusie
noemen de colleges op dit moment
niet aan de orde.
Afronding
Het is de bedoeling het onderzoek
nog voor de zomer van 2013 af te
ronden. Uiteraard zullen gemeenteraden, ondernemingsraden en medewerkers van de drie gemeenten bij
het onderzoek worden betrokken.
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Vorige week is aannemersbedrijf Van
Amerongen Infra B.V. in opdracht van
de gemeente begonnen met het herstraten van de Burgemeester van
Meetelenstraat. Afhankelijk van het
weer zullen deze werkzaamheden
ongeveer 4 weken duren.
Bereikbaarheid en parkeren
Tijdens het herstraten kunnen auto’s soms niet langs de Burgemeester van Meetelenstraat geparkeerd
worden.
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Om overlast van geparkeerde auto‘s
zoveel mogelijk te beperken kunt u
uw auto eventueel aan de Wilhelminakade parkeren.
Meer info?
Met vragen of opmerkingen kunt u
terecht bij de heer E.J. Warmerdam
van de afdeling Leefomgeving. Hij
is telefonisch bereikbaar via (0297)
513111 op maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur en
op vrijdag van 08.00 uur tot 11.30 uur.

Stichting Burgemeester Kootfonds
Aanvragen subsidie 2013 bij Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van ﬁnanciële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente
Uithoorn werkzaam zijn op het gebied
van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten.
Subsidieaanvraag voor 26 maart
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De

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

I

Kwakel èn hun ﬁnanciële positie aanspraak te kunnen maken op steun
kunnen vóór 26 maart 2013 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, t.a.v.
de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn
Beoordeling subsidieaanvragen
Het Burgemeester Kootfonds verleent

in beginsel geen bijdragen in normale
uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
De subsidieaanvragen worden in april
2013 door het bestuur van Stichting
Burgemeester Kootfonds beoordeeld.
Alle aanvragers worden schriftelijk in
kennis gesteld van de beslissing.
Meer info?
Voor nadere informatie kunt u terecht
bij de heer T.J.J. Schrandt, tel. 0297513111.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N

De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk:
- Kennisgeving lozingsbesluit wet bodembescherming, Dwarsweg 45 De Kwakel. Info: Provincie Noord-Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, tel:
0800-9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.
- Lozingsbesluit wet bodembescherming Dwarsweg 65 De Kwakel. Info: Provincie Noord- Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, 0800-9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland
Meerlanden’. Inzageperiode 23 januari-6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straathof, tel.:(0297) 513111.

-

Verordening Schadevergoeding, inzageperiode: t/m 14 februari 2013. Inl.:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Tel. 0900-9394.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Achter Jaagpad 18a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een tijdelijke huisvesting. Ontvangen 29 januari 2013.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee
dakkapellen op het zijdakvlak. Ontvangen 27 januari 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 25 januari 2013.
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.
Zijdelwaard (Europarei)
- Couperuslaan 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 12 maart 2013.

Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160-166, melding ontvangen van The Society Shop B.V. voor
het organiseren van een magazijnverkoop van 3 t/m 6 april en van 26 t/m 29
september 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Randhoornweg 33, vergunning aan Basisschool De Kwikstaart voor het organiseren van een carnavalsoptocht op 8 februari 2013 van 11.00 tot 12.00 uur.
Bezwaar t/m 12 maart 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8, vergunning aan Basisschool De Springschans voor het organiseren van een carnavalsoptocht op 8 februari 2013 van 08.30 tot 10.00 uur. Bezwaar t/m 18 maart 2013.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
DORPSCENTRUM EN ONTWERP BEELDKWALITEITSPLAN
DORPSSTRAAT, MARKTPLEIN EN WILHELMINAKADE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Dorpscentrum en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat,
Marktplein en Wilhelminakade met ingang van 8 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage liggen.
Ontwerpbestemmingsplan Dorpscentrum
Bij dit bestemmingsplan is uitgegaan van de huidige normen en eisen, waarbij
wordt voldaan aan de wettelijke actualiseringverplichting. De op dat moment bekende ontwikkelingen en het algemene uitgangpunt van het masterplan Dorpscen-
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trum zijn tevens meegenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van een aantal inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan zijn
meer ontwikkelingen meegenomen in het bestemmingsplan.

Nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan
- Verhogen bouwhoogte panden Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade
door middel van het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid.
- Vergroting van de te bebouwen oppervlakte voor de percelen Dorpsstraat,
Marktplein en Wilhelminakade door middel van het opnemen van een afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan.
- Aanpassing bestemming ‘Centrum’.
- Voorzieningen op de eerste verdieping bij beeldbepalende gebouwen door
middel van het opnemen van een afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan.
- Uitbreiding bierbrouwerij De Schans.
Voor een nadere toelichting op deze ontwikkelingen wordt verwezen naar het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende Nota Inspraak.

Beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade
Om het vergroten van de bouwhoogte en de te bebouwen oppervlakte voor de percelen Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade mogelijk te maken, is het wenselijk om de gewenste beeldkwaliteit voor dit deel van het Dorpscentrum te bewaken. Het beeldkwaliteitsplan wordt daarom toetsingskader voor de welstand en
maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Dorpscentrum en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade liggen vanaf 8 februari 2013 t/m 21
maart 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan zijn digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek, alsmede in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 te Uithoorn, geopend op dinsdag tot en
met vrijdag van 13:00-17:00 uur.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan
kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 6 februari 2013

VOORBEREIDINGSBESLUIT MARKTPLEIN 63 T/M 71 EN
WILHELMINAKADE 1

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 31 januari 2013 heeft besloten dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1,
zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding
Het voorbereidingsbesluit en de tekening, als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.VBCultuurcluster, ligt vanaf 7 februari 2013, de datum waarop het
voorbereidingsbesluit in werking treedt, gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage. Het voorbereidingsbesluit en de tekening zijn digitaal te raadplegen op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het voorbereidingsbesluit met de tekening ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de bibliotheek,
gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek, alsmede in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 te Uithoorn, geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 13:00 – 17:00 uur.
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.
Uithoorn, 6 februari 2013

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

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

Voor wie
Iedereen die met problematische schulden te
maken heeft kan de hulp inroepen van een
schuldhulpverlener. Om voor schuldhulpverle-

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.
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Wist u dat...

...het Mantelzorg Steunpunt in januari start
met een nieuwe serie bijeenkomsten voor
mantelzorgers? Het uitwisselen van ervaringen kan mantelzorgers steunen. De bijeenkomsten zijn op:
4 maart
22 april
10 juni

Zelf je schulden regelen
Voordat u zich meldt bij de gemeente kunt u zelf
in een aantal stappen uw situatie in kaart brengen. Om weer grip te krijgen op uw financiële situatie heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting samen met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) een website ontwikkeld. Deze website, www.zelfjeschuldenregelen.nl, helpt u bij het vinden van een uitweg
voor uw schulden. Op deze site kunt u door middel van een aantal stappen uw situatie in kaart
brengen. Ook kunt u hier terecht voor achtergrondinformatie over het aflossen van schulden, de werkwijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven en de ervaringen van anderen.

Op de hieronder genoemde data is het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn
gesloten. Er is op deze dagen ook geen
telefonisch spreekuur.
11 februari 2013
25 februari 2013
18 maart 2013
25 maart 2013
Mogelijk is het loket ook op 5 maart of 12
maart gesloten. Meer informatie vindt u
op de website van uw gemeente www.
aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl. Het is
wel mogelijk om op deze dagen per mail
contact op te nemen
met het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg. De
contactgegevens vindt
u aan de linkerkant van
I
U
AA
deze advertentie.
LS M E E R E N

Bekendmaking
29 juli
23 september
4 november
9 december
De bijeenkomsten zijn van 13.00 uur tot 15.00
uur in het gebouw van Amstelring, Laan van
de Helende Meesters 431 in Amstelveen.
Deelname is gratis.

op zoek naar personeel of
vragen over de arbeidsmarkt?
Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
(WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen.
Of het nu gaat om arbeidsjuridische kwesties,
personeelsadvies op maat of werving en selectie van geschikte werknemers. Ons uitgangspunt? Werkgevers staan voorop.
Wij bieden u kosteloze, deskundige en snelle

ning in aanmerking te komen dient u ingeschreven te staan in de gemeente Aalsmeer of Uithoorn en een inkomen te hebben. Dit inkomen
kan ook een uitkering zijn.
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Heeft u moeite om rond te komen? Durft u de
rekeningen die binnenkomen niet meer te openen? Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor
u in een schuldsituatie terecht komt of dreigt te
komen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen
met een plotselinge daling van uw inkomen. In
sommige gevallen lopen de schulden zover op
dat het u niet lukt om uw financiële problemen
zelf op te lossen. Wacht dan niet te lang met het
vragen om hulp. De G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een regeling te treffen voor uw schulden. Kijk eens in de
folder schuldhulpverlening van de gemeente.
Deze folder is op te halen bij het gemeentehuis.

loket Wonen, Welzijn en
Zorg enkele dagen gesloten!

OO

Schuldhulpverlening

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

TH
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dienstverlening. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat u en onze kandidaten een
duurzame werkrelatie aangaan. En omdat we
een gezonde arbeidsmarkt in de regio GrootAmsterdam willen stimuleren. Kijk voor meer informatie op www.wspgrootamsterdam.nl of bel
naar 06 57 54 24 78.

U kunt voor het aanmelden
of voor meer informatie contact opnemen met het Mantelzorg Steunpunt, telefoon 09001866 (lokaal tarief) of e-mail mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl of www.mantelzorgsteunpunt.nl.

“Waarom werkzoekenden
met een uitkering aannemen?
Omdat daar vaak hele goede
mensen tussen zitten”

In zijn openbare vergadering van 31 januari
2013 heeft de gemeenteraad de Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012 vastgesteld. Deze wijzigingsverordening treedt in
werking op 1 maart 2013.

Bekendmaking
In zijn openbare vergadering van 31 januari
2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente
Uithoorn de concept-Verordening verrekening
bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2013
vastgesteld. In deze concept-verordening worden nadere regels weergegeven over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten
werking te stellen bij een bestuurlijke boete.
De concept-verordening ligt van woensdag 6 februari tot en met donderdag 21 maart ter inzage
in het gemeentehuis. Gedurende deze periode
kunnen zienswijzen met betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

