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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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weRK in 
uitVOeRinGIn gebouw De Hoeksteen komt op 

korte termijn circa 56 m² bruto vloer-
oppervlakte (BVO) kantoorruimte 
voor verhuur beschikbaar: twee ka-
mers op de 2e etage, met een kitche-
nette en een magazijn annex kopi-
eerruimte. De gezamenlijke opper-
vlakte van deze ruimten is 56 m² bru-
to vloeroppervlakte (BVO).In dit ge-
bouw is bovendien per direct 111 m² 
BVO kantoorruimte voor verhuur be-
schikbaar. Deze ruimte ligt op de be-
gane grond en is uitstekend toegan-
kelijk. Vanwege de indeling in diver-
se kamers zijn er vele gebruiksmoge-
lijkheden, zoals werkkamer, spreek-
kamer en balie. In overleg met de 
overige huurders kan bovendien ge-
bruik worden gemaakt van de op de 
1e etage aanwezige gemeenschap-
pelijke (vergader)ruimte (opp. ± 45 

m² BVO). Dit gebruik is inbegrepen 
in de huur ad € 120,- per m². In het 
gebouw is een lift aanwezig. Gebouw 
De Hoeksteen dateert van 1963 en is 
ontworpen door Gerrit Rietveld. Het 
pand is opgenomen op de gemeen-
telijke monumentenlijst. Het gebouw 
ligt op een gunstige locatie op de 
hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo 
de Grootlaan, vlakbij winkelcentrum 
Zijdelwaard. Er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid in de buurt, re-
den waarom hier ook bibliotheek Am-
stelland is gevestigd. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in 
het huren van deze ruimte kunt u 
contact opnemen met de heer J.H.E. 
Groeneveld van de afdeling Ontwik-
keling van de bestuursdienst van 
de gemeente Uithoorn, tel. 0297 - 
513111.

Ruimte te huur in gebouw  
De Hoeksteen

Regels voor het uitlaten van 
honden in de gemeente uithoorn 

Plaatsen eerste 
deurkierstandhouder 

AAnVRAGen suBsiDie 
2012 BiJ BuRGemees-
teR KOOtFOnDs

Doelstelling Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van financiële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. 

subsidie aanvragen vóór 26 
maart 2012
Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 

van hun activiteiten in Uithoorn en De 
Kwakel èn hun financiële positie aan-
spraak te kunnen maken op steun 
kunnen vóór 26 maart 2012 een on-
derbouwde subsidieaanvraag indie-
nen. Daartoe behoort ook een zo re-
cent mogelijk inzicht in de financië-
le positie van de aanvrager. De aan-
vraag moet worden gericht aan: 
Stichting Burgemeester Kootfonds 
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8, 1420 AA UITHOORN. 

Beoordeling subsidieverzoeken
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdrage in nor-
male uitgaven. Die moeten bekostigd 
kunnen worden uit de normale in-
komsten, zoals contributies en der-
gelijke. De subsidieaanvragen wor-
den in april 2012 door het bestuur 
van Stichting Burgemeester Koot-
fonds beoordeeld. Alle aanvragers 
krijgen schriftelijk bericht over de be-
slissing.

nadere info
Voor nadere informatie kunt u te-
recht bij de heer Schrandt, tel. 0297-
513111.

Op vrijdag 17 februari plaatsen bur-
gemeester Oudshoorn en de direc-
teur van Eigen Haard, de heer Van 
den Berg Jeths, de eerste deurkier-
standhouder bij de heer en mevrouw 

De Haas aan de Prinses Margriet-
laan. Ter voorkoming van inbra-

ken en woningovervallen ge-
ven politie, woningcorpo-

ratie Eigen Haard en 
gemeente Uithoorn 

aan enkele spe-
cifieke groe-

pen be-
wo-

ners de gelegenheid om een gratis 
deurkierstandhouder te bestellen. Al 
meer dan honderd inwoners uit de 
doelgroep hebben zich aangemeld.

wie kunnen gratis deurkier-
standhouder aanvragen?
Bewoners van 65+, minder draag-
krachtigen en mindervaliden die in 
een sociale huurwoning wonen, kun-
nen stichting Belklus bellen en een 
afspraak maken voor plaatsing van 
een gratis deurkierstandhouder. Het 
telefoonnummer is: 020-6471089 of 
06-54340370. De medewerker van 
Belklus die bij u langskomt, zal zich 

altijd legitimeren.

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

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

16 feb. Concertlezing door Anton Furnée over leven en werk van Mo-
zart en Chopin. Hij vertolkt een aantal van hun prachtige wer-
ken op de piano. Plaats: Openbare bibliotheek, A. Arienslaan. 
Tijd: 20.15-22.00 uur. Prijs: € 6,50. Pashouders: € 5,50. Voor-
verkoop korting € 1,-. Info: Victor van Honk, Tel.: 020-6414126 

 e-mail: v.van.honk@amstelland-bibliotheken.nl 
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’. Plaats:
24 mrt.  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. Aanvang: 10.00 uur en ein-
de:12.00 uur. Kosten: € 2,00 incl. koffie/thee in de pauze.

21 feb. Workshop Mindmappen van 19.30-22.00 uur. Kosten: 
€ 40. Nadere info: www.pauliendubelaar.nl en informatie@ 
pauliendubelaar.nl

22 feb. Bingo in t Buurtnest, A. van Schendellaan. Zaal open vanaf 
13.15 uur. Bingo begint om 13.45 uur en duurt ongeveer tot 
16.00 uur. Bingokaartjes kosten € 0,50 per stuk.

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

27 feb/ De Fotokring Uithoorn organiseert in het kader van haar 40 ja-
17 mrt.  rig bestaan een tweede foto-expositie. De expositie wordt van 

27 februari t/m 17 maart 2012 gehouden in het gemeentehuis 
en aansluitend van 19 maart t/m 3 mei 2012 in het Diensten-
centrum, Bilderdijkhof 1. De expositie is te bezichtigen tijdens 
de openingsuren van beide gebouwen en de toegang is gratis.

1 mrt. 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

2 mrt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur. 
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur. 

15 mrt. 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

16 mrt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur. 
 Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur. 
18 mrt. 2gether treedt op in Thamerkerk. Twee actrices spelen de een-

akters “de koningin”en “De laatste keer”. Aanvang:14.30 uur. 
Toegangsprijs: € 12. www.scau.nl

23 mrt. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
22 mrt. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 

Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50. 
29 mrt. 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

30 mrt.  Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur. 
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur. 

 evenementen vanaf april 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

Het nieuwe hondenbeleid van de ge-
meente Uithoorn staat duidelijk be-
schreven in de speciale hondenfol-
der en bijbehorende routekaart. De 
folder en routekaart kunt u ophalen bij 

de receptie van het gemeentehuis of 
downloaden op www.uithoorn.nl/Wo-
nen_en_wijken/Leefomgeving_en_
buurten/Honden. Het hondenbeleid 
in deze gemeente is gebaseerd op 
wettelijke regels en inspraak van de 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel. 

Uit onderzoek blijkt dat de inwoners 
over het algemeen tevreden zijn over 
de regels, de hondenroutes en de los-
loopgebieden.

Bon en borden
Er zijn toch nog mensen die denken 
dat de uitlaatregels niet voor hen gel-
den. Voor hen hebben we nieuws: 
Wie zich niet houdt aan de regels 
krijgt niet eerst meer een waarschu-
wing maar meteen een boete. Uit de 
klachten die bij de gemeente gemeld 
worden, blijkt dat veel hondenbezit-
ters hun hond uitlaten in de omgeving 
van scholen. Het is natuurlijk geen 

pretje als kinderen op school of thuis 
komen met poep aan hun schoenen. 
De surveillanten zullen dan ook extra 
opletten op honden in de omgeving 
van scholen. 

Ook dit jaar kan iedereen, die last 
heeft van loslopende honden of poep 
op de stoep, een bord aanvragen met 
teksten. Waar zo’n bord staat, zal ex-
tra worden gecontroleerd.
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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
- Chrysantenlaan 70, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvan-
gen 6 februari 2012.

- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het opsplitsen van de be-
staande kassen en bedrijfsruimte in 10 units. Ontvangen 3 februari 2012.

- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk van een be-
drijfsruimte en van de kassen. Ontvangen 7 februari 2012.

- Wilgenhof 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een ge-
velkozijn in de voorgevel. Ontvangen 6 februari 2012.

Dorpscentrum
- Oranjelaan 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 9 februari 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro 157, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 

Ontvangen 7 februari 2012.
Thamerdal
- Ruys de Beerenbroucklaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van een schutting. Ontvangen 7 februari 2012

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Boterdijk 192a, het plaatsen van een garage en berging. 

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Het Fort 43, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende 

dakplaten. Bezwaar: t/m 23 maart 2012.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan Zala Express voor het innemen 

van een incidentele standplaats voor de verkoop van diverse snacks op 30 april 
2012 van 10.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 20 maart 2012.

- Wilhelminakade 3 en 5, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn 
voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek 
en Zopie op het terras van Café Drinken & Zo en Café de Gevel voor de pe-
riode zo lang er geschaatst kan worden op de Amstel. Bezwaar t/m 22 maart 
2012

- Wilhelminakade 39 H, Horeca-exploitatievergunning aan de exploitanten van 
V.O.F. Restaurant “La Musette” t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 16 maart 
2012

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 72, omgevingsvergunning voor het verwijderen van as-

besthoudende materialen. Bezwaar: t/m 23 maart 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhof)
- Evenemententerrein Legmeer-West, vergunning aan de heer H. Hoogerwerf 

voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek 
en Zopie voor de periode zo lang er geschaatst kan worden op het evenemen-
tenterrein Legmeer-West.

 Bezwaar t/m 16 maart 2012.
- Evenemententerrein Legmeer-West, vergunning aan Combinatiefunctionaris 

Sport Brede School / Buurtbeheer Legmeer voor het organiseren van korte-
baanwedstrijden op 11 februari 2012 van 12.00 tot 15.00 uur. Bezwaar t/m 21 
maart 2012.

- Evenemententerrein Legmeer-West, vergunning aan Circus Sijm voor het or-
ganiseren van circusvoorstellingen op 23 en 24 oktober 2012. Bezwaar t/m 21 
maart 2012.

- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler 
Trainings Club voor het ten gehore brengen van geluid tijdens wijdstrijden op 
19 februari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur, 26 februari 2012 van 9.30 tot 14.00 
uur, 11 maart 2012 van 11.00 tot 14.00 uur, 27 mei 2012 van 9.30 tot 16.30 uur 
en op 8 juli 2012 van 11.00 tot 14.00 uur.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 16, vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het inne-

men van een incidentele standplaats voor het verstrekken van Koek en Zopie 
op 8 februari 2012 van 13.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 20 maart 2012

- Schans, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het inne-
men van een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie op 
het terras van Café de Herbergh 1883 voor de periode zo lang er geschaatst 
kan worden op de Amstel. Bezwaar t/m 22 maart 2012

- Zijdelveld nabij Zijdelmeer, vergunning aan de heer R. Kroon voor het innemen 
van een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie voor de 
periode zo lang er geschaatst kan worden op het Zijdelmeer. Bezwaar t/m 19 
maart 2012

 KENNISGEVING AANWIJZINGSBESLUITEN HONDENROUTES 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een honden-
route hebben aangewezen in de wijk Park Krayenhof waar de plicht tot het oprui-
men van uitwerpselen van honden niet geldt. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking een gemoti-
veerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wet-
houders, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn. Het aanwijzingsbesluit kunt u geduren-
de zes weken inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Als u nog vragen 
heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, cluster Veiligheid 
en Handhaving (tel. 513111).
Uithoorn, 15 februari 2012

 BEKENDMAKING VASTSTELLING VERORDENINGEN
In zijn openbare vergadering van 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Uit-
hoorn de volgende verordeningen vastgesteld:
- Verordening langdurigheidstoeslag Uithoorn 2012;
- Re-integratieverordening Uithoorn 2012;
-  Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Uithoorn;
- Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen Uithoorn 2012;
-  Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Uithoorn;
-  Afstemmingsverordening 2012 Uithoorn.
Deze verordeningen zijn met ingang van 1 januari 2012 in werking getreden. De 
verordeningen liggen voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis.  

 UITWERKINGSPLANNEN “PARK KRAYENHOFF FASE 3” EN “PARK 
 KRAYENHOFF FASE 4” ONHERROEPELIJK 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de uitwerkingsplan-
nen “Park Krayenhoff fase 3” en “Park Krayenhoff fase 4” op 10 februari 2012 on-
herroepelijk zijn geworden. De uitwerkingsplannen zijn elektronisch beschikbaar 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens ligt het uitwerkingsplan ter inzage bij de re-
ceptiebalie in het gemeentehuis. 
Uithoorn, 14 februari 2012
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