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CO L O F On
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, 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
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 http://www.hethelewestland.nl/imagemanager/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 kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Plaatsen eerste
deurkierstandhouder
Op vrijdag 17 februari hebben burgemeester Oudshoorn en de directeur
van Eigen Haard, de heer Van den
Berg Jeths, officieel de eerste deurkierstandhouder geplaatst en wel bij
de heer en mevrouw De Haas aan
de Prinses Margrietlaan. Ter
voorkoming van inbraken en
woningovervallen geven
politie, woningcorporatie Eigen Haard en
gemeente Uithoorn aan
enkele

specifieke groepen bewoners de gelegenheid om een gratis deurkierstandhouder te bestellen. Al meer
dan honderd inwoners uit de doelgroep hebben zich aangemeld.
wie kunnen gratis deurkierstandhouder aanvragen?
Bewoners van 65+, minder draagkrachtigen en mindervaliden die in
een sociale huurwoning wonen, kunnen 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.
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ALGemene inFORmAtie

invordering van de aanslag
gemeentelijke belastingen
Net als vorig jaar gaat Cannock
Chase in 2012 voor de gemeente Uithoorn de invordering van de gemeentelijke belastingen uitvoeren. Cannock Chase is een professionele organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van grootschalige invorderingsprocessen. In 2012
krijgt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente
Uithoorn daarom weer via Cannock
Chase.
wat betekent dit voor u?
Er verandert niets als u altijd contant
betaalt, met een acceptgiro (in twee
termijnen), via internetbankieren of
als u al gebruik maakt van een automatische incassoregeling. Heeft u
nog geen automatische incasso afgegeven, maar wilt u hiervan wel
gebruikmaken? Vul dan het machtigingsformulier in. Het machtigingsformulier ontvangt u gelijktijdig met uw
aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2012.
Vragen en informatie
Heeft u vragen over de gemeentelijke heffingen of belastingen, of wilt u
meer weten? Dan kunt u voor de beantwoording terecht bij:
1. Cannock Chase
Zij behandelen de vragen over automatische incasso, betalingstermij-

nen, betalingsregeling, rekeningnummer of verzoek om uitstel. U kunt hiervoor contact opnemen via tel. (0487)
518517 van 8.45-16.30 uur. Correspondentieadres: Postbus 103,
6650 AC Druten.
2. Afdeling wOZ/belastingen van
de G2
Zij behandelen de vragen over wat
u moet betalen. Het gaat dan om de
hoogte van de beschikking of de aanslag, dus over de WOZ-waarde, het
tarief en vragen over de verschillende belastingsoorten. U kunt hiervoor
contact opnemen met de afdeling belastingen van de G2 WOZ/belastingen, tel. (0297) 387530.
3. Gemeente uithoorn
De gemeente is het juiste adres voor
informatie over kwijtschelding. Indien u als gevolg van uw persoonlijke financiële situatie problemen heeft
met het betalen van de gemeentelijke belastingen kunt u kwijtschelding
aanvragen. De gemeente gaat vervolgens uw financiële positie na aan
de hand van een inkomens- en vermogenstoets. Een formulier voor het
aanvragen van kwijtschelding is vanaf maandag 27 februari 2012 verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Uithoorn of te
downloaden via de website van de
gemeente Uithoorn.

meer meerwijk!
Aan alle bewoners van Meerwijk.
Wat zijn uw ideeën over de buurt?
Waaraan vindt u dat dit jaar aandacht besteed moet worden? Hoe
zorgen we er met elkaar voor dat
het prettig wonen is in Meerwijk?
Op woensdag 22 februari organiseren we de ‘Meerwijk Meeting’.
De eerste van een voortaan jaarlijks terugkerende bijeenkomst.
Op deze ‘Meeting’ willen we als
bewoners gezamenlijk voor Meerwijk de speerpunten voor het komende jaar vaststellen. Wat vinden we belangrijk en waarvoor
gaan we ons het komende jaar in
het kader van buurtbeheer inzetten. We hebben het dan niet over
bijvoorbeeld een losse stoeptegel

of een overhangende struik; daarvoor kunt u het servicenummer
van de gemeente bellen. Maar
misschien vindt u dat er meer aandacht voor de jeugd of juist voor
ouderen in de buurt moet zijn. Of
vindt u dat er aandacht moet komen voor het parkeren in bepaalde buurten. Misschien moeten we
meer sociale media inzetten. Wilt
u meepraten en meedenken, kom
dan ook op 22 februari!
u bent van harte welkom op:
woensdag 22 februari a.s.
Aanvang: 19.30 uur tot uiterlijk
21.30 uur
inloop vanaf: 19.15 uur
Locatie: Het Rechthuis aan den
Amstel (Schans 32)

Let op: laatste kans om mee te
doen aan het imago-onderzoek
van de gemeenteraad!
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 verschillende raadsleden voor u als inwoner kunnen betekenen en hoe u hen kunt benaderen.
De Uithoornse gemeenteraad wil u
daarom graag beter gaan informeren
over allerlei zaken rondom de raad.
Om dat goed te kunnen doen, moeten de leden eerst weten hoe u er nu
over denkt en wat u precies verwacht
van informatie uit de gemeenteraad.
Weet u bijvoorbeeld wie de raadsleden zijn en welke politieke partijen ze
vertegenwoordigen? Zijn de raadsleden volgens u voldoende bereikbaar en zichtbaar in de gemeente?
Wat moet anders? Om dat allemaal in

kaart te brengen, is gevraagd om een
imago-onderzoek uit te voeren. En
daarbij is uw medewerking natuurlijk
onmisbaar. Namens de raad vragen
wij u daarom deze enquête in te vullen. Dat kan via de gemeentewebsites www.uithoorn.nl of www.uithoorn.
nl/ris Door het beantwoorden van
een aantal vragen kunt u daar precies aangeven wat u vindt. Door mee
te doen maakt u grote kans een VVVcadeaubon ter waarde van 20 euro te
winnen. 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 e-mail naar ingrid.straathof@
uithoorn.nl met het verzoek de enquête via e-mail of post naar u te sturen. De resultaten van het onderzoek
zijn vanaf begin april op de website te
zien.
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nieuwe inRiCHtinG
GROenstROOK PARK
KRAyenHOFF
De groenstrook tussen Park Krayenhoff en de Watsonweg behoort tot de
ontwikkeling van Park Krayenhoff. In
eerste instantie heeft de ontwikkelaar
(Park Krayenhoff CV) ervoor gekozen
om deze strook niet gelijk met de start
van het plan op te pakken. Nu de eerste fase bijna klaar is en bijna alle woningen zijn opgeleverd, gaat de ontwikkelaar de groenstrook aanpakken.

De nieuwe inrichting is weergegeven
in onderstaande afbeelding. De nieuwe inrichting laat zien dat er parallel
aan de Watsonweg een grondophoging van ca. 2 m. ten opzichte van het
huidige maaiveld en van ca. 1,50 m.
ten opzichte van de Watsonweg gaat
plaatsvinden. Daardoor kunnen de bestaande bomen en beplanting niet gehandhaafd worden, behalve de twee
jaar geleden verplante bomen (Moerascypressen). Deze twee bomen zijn
opgenomen in de nieuwe inrichting.
Aan beide zijden langs de toekomstige ontsluiting komen drie bomen
(Zuileiken) te staan. Op de grondophoging aan de zijde van de Watsonweg zijn gepland: een dichte heesterbeplanting (Krentenboompje, Gele Kornoelje, Kardinaalsmuts, Liguster en Alpenbes) met een paar groepen bomen (Iep, Winterlinde, Moerascypres, Pluim-es en Meidoorn). Langs
de ontsluitingsweg bij de kruising met
de Watsonweg wordt een ondergrondse glascontainer geplaatst.

Zwerfafval? uithoorn schoont op!
Blikjes op straat, sigarettenpeuken
in de bosjes en rondslingerend plastic. Zwerfafval behoort al jaren tot één
van de grootste ergernissen van ons
land. Wist u dat het 50 jaar duurt voordat een blikje vergaat? En kauwgum
doet er 25 jaar over. U kunt uw steentje bijdragen om Uithoorn er weer opgeruimd uit laten zien. Hoe? Door deel
te nemen aan De Week van Nederland Schoon!
wat is De week van nederland
schoon?
Deze Week wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting Nederland
Schoon. Er worden dan overal diverse acties georganiseerd om stad en
land schoon te maken. Het resultaat is
niet alleen een prettige leefomgeving,
maar ook een groeiend maatschappelijk bewustzijn. De gemeente Uithoorn
doet al voor de elfde keer mee met deze landelijke schoonmaakactie.
wanneer?
De week van Nederland Schoon vindt
plaats in de week van 10 tot en met
16 maart 2012. Op 10 maart gaat de
week van start met de Landelijke Opschoondag.
succes zit in samenwerking
De gemeente doet deze week extra
haar best om Uithoorn en De Kwakel schoon te maken. Er rijden extra veegmachines, de bermen van
de N201 worden schoongemaakt en
het drijfvuil wordt opgevist en afgevoerd. Maar de Week van Nederland
Schoon is pas echt een succes wanneer ook scholen, verenigingen en inwoners zich inzetten. Vorig jaar gingen diverse scholen en verenigingen
aan de slag. Ruim 1000 inwoners zijn
toen aan de slag gegaan en dit jaar
willen we dit succes graag evenaren.
Helpt u dit jaar ook mee aan de grote
Uithoornse schoonmaak? U bent helemaal vrij om een actie te bedenken,
zolang het maar een schoonmaakactie is. Een grote of kleine actie, in de
directe omgeving of op een andere
plek, van alles is mogelijk. U kunt de-

ze actie houden op zaterdag 10 maart
tijdens de Landelijke Opschoondag,
maar ook op een andere dag in de
Week van Nederland Schoon.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande contactgegevens kunt u zich aanmelden. In overleg plannen we uw actie in en kunt
u ondersteuning krijgen met materiaal zoals grijpers, vuilniszakken en
een veegwagen. Om de acties goed
in te plannen en te organiseren vragen wij u om contact op te nemen met
Giel Payens. Dit kan telefonisch via
0297-561127 of via e-mail nederlandschoon@uithoorn.nl. Zet daar dan bij
‘Opschoondag’. In de periode tot aan
de Week van Nederland Schoon zullen wij regelmatig contact met u houden om de actie goed voor te bereiden. Een schoon Uithoorn staat centraal, maar ook gezelligheid en bewustwording zijn belangrijk voor een
geslaagde week. Ook met cadeautjes en ludieke acties willen we van de
Week van Nederland Schoon een geslaagd evenement maken. Houd de
website van de gemeente en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode goed in de gaten.
Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt,
van jong tot oud, krijgt een speciaal
opvallend hesje. Wij vragen verkeersdeelnemers daarop te letten en extra voorzichtig te zijn bij het zien van
mensen in die hesjes.
wist u dat?
• Jaarlijks belanden er in ons land
50 miljoen blikjes en flesjes in de
leefomgeving.
• Jongeren tussen 18 en 25 jaar zijn
de grootste vervuilers, maar 18
procent van de zwerfvervuilers is
50 jaar of ouder.
• De boete voor het op straat achterlaten van blikjes en papiertjes is
€ 45 als de overtreder 15 jaar
of jonger is en € 90 vanaf
16 jaar!

G

E

M

E

E

Stichting De Kwakel Toen & Nu op
2e plaats bij Geschiedenis Online
prijs 2011
De stichting heeft meegedaan
aan deze landelijke wedstrijd. De
Kwakel moest alleen het veel grotere Deurne (30.000 inwoners)
voor laten gaan. De Geschiedenis Online Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste historische
website van het afgelopen jaar.
De prijs is in het leven geroepen
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Regels voor het uitlaten van honden in de gemeente Uithoorn

om uiting te kunnen geven aan
de waardering voor een goed toegankelijke historische website.
B&W van Uithoorn hebben het
bestuur van stichting De Kwakel
Toen & Nu een schriftelijke gelukwens gestuurd met deze knappe
prestatie.
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Het nieuwe hondenbeleid van de
gemeente Uithoorn staat duidelijk
beschreven in de speciale hondenfolder en bijbehorende routekaart.
De folder en routekaart kunt u opha-

len bij de receptie van het gemeentehuis of downloaden op www.uithoorn.nl/Wonen_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 losloopgebieden.

Bon en borden

Er zijn toch nog mensen die denken dat de uitlaatregels niet voor
hen gelden. Voor hen hebben we
nieuws: Wie zich niet houdt aan
de regels krijgt niet eerst meer een
waarschuwing maar meteen een
boete. Uit de klachten die bij de gemeente gemeld worden, blijkt dat
veel hondenbezitters hun hond uitlaten in de omgeving van scholen.
Het is natuurlijk geen pretje als kin-

deren 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 extra worden gecontroleerd.

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. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

26 feb/
9 apr.

27 feb/
17 mrt.

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende activiteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

28 feb.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

29 feb.

18 feb./
22 apr.
22 feb.
22 feb.
23 feb.
24 feb.
24 feb.
24 feb.

Voorjaarsexpositie in Atelier Gerard van Hulzen, Fort aan de
Drecht. Open za. en zo. van 14-17 uur. 10 en 11 maart gesloten wegens concert. Info: tel.: 06 50562903.
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.
Bewonersoverleg Meerwijk in Rechthuis a/d Amstel. Aanvang;
19.30 uur.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 uur. Kosten: € 0,50 per kaartje.
Knutselen met Hobbyclub-Fantasie ‘83 De Kwakel in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Einde: 21.00 uur. Toegang gratis. Info: 0614117979 en www.hobbyclubdekwakel.nl
Viering 20-jarig bestaan Dorpshuis de Quakel, in het Dorpshuis. 20.00-24.00 uur. Feestelijke inloop met hapje en drankje.
Info bij beheerder P. Kas, tel.: 0297-531528.

28 feb.

1 mrt.

1 mrt.
2 mrt.
3 mrt.
6 mrt.
15 mrt.

Tentoonstelling van kunstenaarscollectief Formaat in Fort a/d
Drecht. Het collectief toont werk, gemaakt in het afgelopen
jaar, rondom het thema Sporen. Open do/vrij 14.00-16.00 uur
en in het weekend 12.00-17.00 uur. Toegang gratis. Opening
zondag 26 februari 15.00 uur
De Fotokring Uithoorn organiseert in het kader van haar 40 jarig bestaan een tweede foto-expositie. De expositie wordt van
27 februari t/m 17 maart 2012 gehouden in het Gemeentehuis te Uithoorn en aansluitend van 19 maart t/m 3 mei 2012
in het Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van beide gebouwen en de
toegang is gratis.
Kinderbingo, in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan 1, 12.00 –
15.00 uur. Kaartje per ronde: € 0,50 . Info: Natascha Halici
E:nhalici@cardanus.nl / M: 06-52646156.
Bewonersoverleg dorpscentrum in Ponderosa. Aanvang:
19.30 uur.
Sport en spel in De Scheg, 12.00 – 14.30 uur. Voetballen, hockey, trefbal en nog veel meer! Info: Natascha Halici E:nhalici@
cardanus.nl / M: 06-52646156.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Bioscoop in ’t Buurtnest, 12.00 – 15.00uur. Kom gezellig een
leuke kinderﬁlm kijken. Info: Natascha Halici E:nhalici@cardanus.nl / M: 06-52646156.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00—
tot 15.00 uur. Inlichtingen tel. 525556.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 uur.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272

16 mrt.
17 mrt. en
14 apr.
18 mrt.
23 mrt.
22 mrt.
29 mrt.

30 mrt.
3 apr.
15 apr.

20 apr.
25 apr.

26 apr.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorinschrijving 10-12 uur of 14-16 uur. Info: 06-50562903.
2gether treedt op in Thamerkerk. Twee actrices spelen de
eenakters “de koningin”en “De laatste keer”. Aanvang: 14.30
uur. Toegangsprijs: € 12. Info: www.scau.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op
Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 uur.
Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici
spelen op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a.
Haydn en Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12.
Info: www.scau.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West,
12.15-15.15 uur. Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een sport- en spelparadijs, waar kinderen kunnen
genieten van verschillende activiteiten. Per kind kost het €
2,- om mee te doen. De opbrengst van de dag gaat naar een
goed doel: ‘Run4Schools’.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Evenementen vanaf mei 2012
staan op www.uithoorn.nl

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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de 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:
- 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 Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
- Verkeersbesluit Aanwijzing parkeerplaats bij de ingang van Brusselﬂat 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 Monnetﬂat 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 bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Cartograﬁelaan 3 t/m 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van 14 twee onder één kapwoningen. Ontvangen 10 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.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 28 en 28A, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel.
Bezwaar: t/m 27 maart 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro 157, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel.
Bezwaar: t/m 28 maart 2012.
- Laan van Meerwijk, vergunning aan de heer Ikelaar 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 23 maart 2012.

WWW.UITHOORN.NL

Thamerdal
- Ruys de Beerenbroucklaan 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een schutting. Bezwaar: t/m 29 maart 2012.
- Thamerhorn 1, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitanten van
Amsterdam Airport Hotel Uithoorn B.V. t/m 31 december 2014.
Bezwaar t/m 26 maart 2012.

De Kwakel
- Drechtdijk 21, vergunning aan de exploitant van café Bolle Pauw voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Bezwaar t/m 23 maart
2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg 33, vergunning aan Basisschool De Kwikstaart voor het organiseren van een carnavalsoptocht op 17 februari 2012 van 11.00 tot 12.00 uur.
Bezwaar t/m 29 maart 2012.
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan de activiteitencommissie van de Legmeervogels voor het organiseren van Sport en Spel weekend
kamp van 8 t/m 10 juni 2012.
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN PARK
KRAYENHOFF FASE 2, DEELFASE 3

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Park Krayenhoff fase 2, deel fase 3 met ingang van 24 februari
2012 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Park Krayenhoff fase 2 en deel fase 3 is eerder als uitwerkingsplan door het college van B&W vastgesteld op 6 december 2010. Tijdens de bouw is echter naar
voren gekomen dat de digitale ondergrond, waar de verbeelding van het uitwerkingsplan op ingetekend is, ongeveer een meter ten opzichte van de werkelijkheid
is verschoven. Om dit recht te zetten wordt het plan één op één overgenomen op
de juiste ondergrond in een nieuw bestemmingsplan. Naast de verschuiving wordt
een extra regeling opgenomen over ondergeschikte bouwdelen. Dit artikel wordt
standaard in alle geactualiseerde bestemmingsplannen opgenomen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Park Krayenhoff fase 2 en deel fase 3 ligt van vrijdag 24 februari 2012 tot en met donderdag 5 april 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan 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 openbare bibliotheek, Alfons
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het
dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele
zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 22 februari 2012

BELEIDSREGELS PROCESKOSTENVERGOEDING IN BELASTINGPROCEDURES

Op grond van artikel 3:40 e.v. Awb maakt de hefﬁngsambtenaar bekend dat met
ingang van 16 februari 2012 in werking treden de Beleidsregels voor het toekennen van een proceskostenvergoeding in belastingprocedures.
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‘De gemeente kan zorgen dat initiatieven elkaar vinden’
toe gaat. Waar het bruist. Daar
is verandering voor nodig,
maar zoals veel gemeenten
beschikt Uithoorn op dit moment niet over het budget om
alle ambities waar te maken.”

motiveren, kunnen we hopelijk zaken in gang zetten.
Nu al zie je dat ondernemers
in het centrum het moeilijk
hebben. Het is daarom tijd
voor actie – we kunnen niet

“Het centrum moet weer de spil
van het dorp worden”

3

Vijf vragen aan
Katja Laugs (VVD)

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord
aan Katja Laugs. Zij zit namens de VVD in
de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Waar wil je het op deze
plek over hebben?
“Over het dorpscentrum
van Uithoorn. Ik kom uit
Limburg, waar ik praktisch
in de Maas ben geboren,
en ik woon sinds eind 2 0 0 1
in Uithoorn. Ik heb altijd
een zwak gehad voor het
water en Uithoorn heeft de
Amstel. Dat is echt een
geschenk voor het dorp
– we zouden er veel meer

mee kunnen doen. Hopelijk
gaat dat de komende tijd
gebeuren.”

2

Op welke wijze zou
jij het dorpscentrum
willen aanpakken?
“Ik zou de waterkant willen
ontwikkelen, zodat het centrum ook voor bezoekers
een aantrekkelijk gebied
wordt. Denk aan gelegenheid voor winkelen, uitgaan
en cultuur, maar ook aan
mogelijkheden voor watersport en pleziervaart. Het
centrum moet weer de spil
van het dorp worden. De gemeente moet hierin op zijn
minst een drijvende kracht
zijn, zonder dat zij alle investeringen hoeft te doen.”

Je zegt hopelijk,
waarom?
“Op dit moment wordt hard
gewerkt aan de omlegging van
de N2 0 1 . Een goede zaak, want
het dorpscentrum zou niet
Hoe zie je dat voor
slechts een doorgaande route
je, die aansporende
moeten zijn. Het moet een
rol van de gemeente?
plaats zijn waar je graag naar“Door de gemeenschap te

4

gaan zitten wachten tot
de omlegging van de N2 0 1
helemaal voltooid is. Maar

we hoeven als gemeente
ook niet alles te bedenken.
We moeten de juiste mensen
bij elkaar brengen. Gelukkig
is er aan ideeën en plannen
geen gebrek. Daarom moeten
we als gemeente zorgen dat
particuliere initiatieven
elkaar vinden.”

5

Hoe moeten we
ons dat in de
praktijk voorstellen?
“Als VVD hebben we al een

paar keer gezien dat de één
een goed plan heeft, maar geen
middelen, terwijl een ander
eigenaar is van een pand,
maar geen goed plan heeft.
Zulke mensen moet je aan
elkaar koppelen, aan één tafel
krijgen. De VVD heeft veel
vertrouwen in de ideeën van
inwoners en ondernemers.
We zijn ervan overtuigd dat
er dankzij particuliere actie
een levendig dorpscentrum
kan ontstaan.”

Hoofdontsluiting door centrum Uithoorn
Een volle publieke tribune
bij het agendapunt over de
‘hoofdontsluiting’ door het
Oude Dorp: de Thamerlaan/
Bernhardlaan. De discussie
ging vooral over het verkeer.
Handhaaf in de nieuwe situatie het verbod voor vrachtverkeer en richt de wegen in als 30
kilometerzone, waren de verzoeken van PvdA en VVD. Een
onderbouwing voor de keuze
voor ‘de rechte variant’ is waar
het CDA op aanstuurde. De
onderbouwing waar hij om
vroeg, kreeg CDA’er Baak niet.
“De argumenten staan uitge-

breid in het rapport”, was de
korte reactie van wethouder
Levenbach. Ook PvdA en VVD
kregen nul op het rekest: “Dertig kilometer kan niet, vijftig is
echt de minimale snelheid”,
aldus wethouder Levenbach.
Een verbod voor vrachtwagens
is wel mogelijk. DUS! en Groen
Uithoorn wilden allebei weten
waarom er een verschil van
40 0 0 auto’s zit in de verkeers
tellingen. Dat kan volgens
wethouder Levenbach komen
door de werkzaamheden aan
de Zijdelweg tijdens één van de
tellingen. Ons Uithoorn miste

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

de logica: de bewoners mogen
wel meedenken met het
inrichten van de weg, maar
niet de variant kiezen.
Gemeentebelangen maakt
zich zorgen om de ‘beleving’
bij de gemeente. Bewoners gaven aan weinig betrokkenheid
te voelen. De wethouder
benadrukte dat er samen met
bewoners gekeken wordt naar
de
- weg inrichting van de weg.
Handtekeningen uit de hele
Thamerlaan en Bernhardlaan
werden aan het college overhandigd. De bewoners zijn
tegen de ‘rechte variant’.

Raadsagenda
Datum: 23 februari 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.45 uur

3

Hoofdontsluitingsroute
Oude Dorp 20.00 uur

4

Inrichtings- en
beheersvisie Libellebos
21.00 uur

5

Meerjarenprogramma
duurzaamheid
21.45 uur

6

Rekenkameronderzoek
22.15 uur

Let op: de Tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 15 maart 2012.

