
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 be-
kendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen 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 vra-
gen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 
513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mede-
delingen 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 lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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 bezwaartermijn 
moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de ter-
mijn 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 arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in 
Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motiva-
tie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door 
de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de 
sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grif-
fi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank 

in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-
tiveerd 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: 
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland-

Meerlanden. Inzageperiode 23 januari - 6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straat-
hof, tel.:(0297) 513111.

- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrichting 
van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot en met 
27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerp voor de herinrichting van Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Inzagepe-
riode 14 februari t/m 6 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van 

de verdiepingsvloer. Ontvangen 7 februari 2013
De Kwakel
- Tegenover Kwakelsepad 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleg-

gen van een laagspanningskabel. Ontvangen 4 februari 2013
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de zol-

derverdieping. Ontvangen 6 februari 2013
- Zwarte mees 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de zijgevel. Ontvangen 13 februari 2013.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Thamerdal
- Meerlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakop-

bouw.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen be-

kend om met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan tot 1 oktober 
2014 voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Jaagpad achter 18a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

tijdelijke huisvesting.
Genoemd plan ligt van vrijdag 22 februari 2013 tot en met donderdag 4 april 2013 ter 
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes 
weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken.

 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 21, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de be-

staande magazijnvloer. Bezwaar: t/m 26 maart 2013.
De Kwakel
- Tegenover Kwakelsepad 10, omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 

laagspanningskabel. Bezwaar: t/m 26 maart 2013
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Bieslook 53, omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen. Be-

zwaar: t/m 27 maart 2013.
- Cartografi elaan, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het elec-

triciteitsnetwerk. Bezwaar t/m 25 maart 2013.
Thamerdal
- Colijnlaan 72, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Be-

zwaar: t/m 27 maart 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 22, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 maart 2013.
- Zijdelwaardplein, Vergunning aan V.O.F. Geeris voor het innemen van een stand-

plaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van oliebollen van 7 t/m 
31 december 2013. Bezwaar t/m 26 maart 2013

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbe-
sluiten geattendeerd te worden.
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 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: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen te-
recht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, 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.

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

COLOFON

Donderdag 14 februari 2013 on-
dertekenden wethouder Ria Zijlstra 

en vertegenwoordigers van scho-
len, kinderopvang en zorginstellin-

Samenwerken bij opvoeden en 
opgroeien centraal in Uithoorn
Organisaties bekrachtigen samenwerking in convenant

Verdien zorgkosten terug via 
uw belastingaangifte
Chronisch zieken en gehandicap-
ten maken jaarlijks veel extra kosten 
voor bijvoorbeeld zorg, hulpmidde-
len of woningaanpassingen. Geluk-
kig zijn die kosten voor een groot deel 
aftrekbaar via de belastingen. Op de 
website www.meerkosten.nl van de 
Chronisch zieken en Gehandicapten 
Raad (CG-Raad) kunt u precies zien 
hoe u dat moet aanpakken. U kunt 
ook de brochure Belastingvoordeel 
2012 bestellen. Voor mensen met 
hoge zorgkosten geeft deze site een 
praktische handleiding bij de aangif-

gen een samenwerkingsconvenant. 
Eerder al hebben vertegenwoordi-
gers van acht verschillende organi-
saties hetzelfde samenwerkingscon-
venant ondertekend. Er is dus weer 
een ‘samenwerkingsstap’ met het 
CJG (Centrum voor Jeugd en Ge-
zin) gezet. 

Doel convenant
Doel van het convenant is ouders, 
opvoeders, kinderen en jongeren be-
ter te ondersteunen en sneller en ef-
fectiever hulp te bieden. Het conve-
nant bewerkstelligt onder meer dat 
de inzet van de verschillende organi-
saties goed op elkaar aansluit.

Wie ondertekenden?
Ria Zijlstra tekende namens de ge-
meente Uithoorn. De andere onder-
tekenende organisaties waren: tien 
basisscholen in Uithoorn, drie scho-
len voor voortgezet onderwijs in Uit-
hoorn, drie kinderopvanginstellin-
gen, Brijder Verslavingszorg, De 

Bascule, Stichting Cardanus,  SO&T, 
Moc Kabouterhuis, het Samenwer-
kingsverband primair onderwijs Am-
stelland Zuid en de Veenlanden, Wil-
liam Schrikker Groep, Jeugdriagg en 
Ons Tweede Thuis.

Ria Zijlstra: ‘Het is fi jn dat betrokken 
organisaties en medewerkers bij op-
voeden en opgroeien in Uithoorn het 
CJG met enthousiasme hebben ont-
vangen. Alle kinderen en jongeren 
hebben recht op ontwikkeling van 
hun talent. Daarbij is samenwerking 
tussen alle betrokkenen essentieel.’

Waarom een lokaal CJG Uithoorn?
Op 1 januari 2012 besloot de ge-
meente Uithoorn een lokaal Cen-
trum voor Jeugd en Gezin in te rich-
ten. Uitgangspunt van de gemeente 
is zo de regie en onderlinge samen-
werking te verstevigen. Uithoorn wil 
met deze werkwijze jeugd en gezin-
nen zo effectief en zorgvuldig moge-
lijk bereiken en ondersteunen.

Praktisch 
In begrijpelijke taal geeft de site uit-
leg over het invullen van de belas-
tingaangifte 2012. De site volgt de 
opbouw van het elektronische aan-
gifteformulier van de Belastingdienst, 
waardoor het gelijktijdig en stapsge-
wijs te gebruiken is. Rekenvoorbeel-
den verduidelijken hoe gemaakte 
kosten terug te verdienen zijn. Hoe 
hoog dat bedrag is, hangt af van het 
inkomen en dat van de eventuele fi s-
cale partner. 

Andere tegemoetkomingen
De site geeft ook informatie over an-
dere tegemoetkomingen en fi nancië-
le regelingen voor chronisch zieken 
en gehandicapten. Zoals de Wet te-

gemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg).
 
Geen internet
Voor mensen die geen internet heb-
ben, heeft de CG-Raad de brochure 
Belastingvoordeel 2012 uitgebracht. 
Die kunt u bestellen door € 5,80 
over te maken op rekeningnummer 
3188522 ten name van de CG-Raad 
te Utrecht. Daarbij moet u vermelden: 
Belastingbrochure 2012, uw naam, 
adres, postcode en woonplaats.

Belastingaftrek 
voor hoge zorgkosten?

Zie website 
www.meerkosten.nl

te inkomstenbelasting over het jaar 
2012, die vóór 1 april ingediend moet 
zijn bij de Belastingdienst. Met be-
hulp van de site kunt u honderden eu-
ro’s terugverdienen. De aftrek geldt 
voor zogenaamde ‘specifieke zorg-
kosten’, zoals medische hulp, voor-
geschreven medicijnen, dieet op dok-
tersadvies en vervoer van en naar het 
ziekenhuis. Deze informatie is ook 
gebundeld in de brochure Belasting-
voordeel 2012. U kunt deze publica-
tie bestellen bij de webwinkel van de 
CG-Raad.




