
G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket 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

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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15, Uithoorn, 
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer: 0297 513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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

COLOFOn
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weRK in 
uitVOeRinG

Net als vorig jaar gaat Cannock 
Chase in 2012 voor de gemeente 
Uithoorn de invordering van de ge-
meentelijke belastingen uitvoeren. 
Cannock Chase is een professionele 
organisatie die zich heeft gespeciali-
seerd in het uitvoeren van grootscha-
lige invorderingsprocessen. In 2012 
krijgt u uw aanslagbiljet gemeente-
lijke 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 au-
tomatische incassoregeling. Heeft u 
nog geen automatische incasso af-
gegeven, maar wilt u hiervan wel ge-
bruikmaken? Vul dan het machti-
gingsformulier in. Het machtigings-
formulier ontvangt u gelijktijdig met 
uw aanslagbiljet gemeentelijke be-
lastingen 2012.

Vragen en informatie
Heeft u vragen over de gemeentelij-
ke heffingen of belastingen, of wilt u 
meer weten? Dan kunt u voor de be-
antwoording terecht bij:

Cannock Chase
Zij behandelen de vragen over au-
tomatische incasso, betalingster-

mijnen, betalingsregeling, reke-
ningnummer of verzoek om uit-
stel. U kunt hiervoor contact opne-
men via tel. (0487) 518517 van 8.45-
16.30 uur. Correspondentieadres: 
Postbus 103, 6650 AC Druten.

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 aan-
slag, dus over de WOZ-waarde, het 
tarief en vragen over de verschillen-
de belastingsoorten. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de afdeling be-
lastingen van de G2 WOZ/belastin-
gen, tel. (0297) 387530.

Gemeente uithoorn
De gemeente is het juiste adres voor 
informatie over kwijtschelding. In-
dien u als gevolg van uw persoonlij-
ke financiële situatie problemen heeft 
met het betalen van de gemeentelij-
ke belastingen kunt u kwijtschelding 
aanvragen. De gemeente gaat ver-
volgens uw financiële positie na aan 
de hand van een inkomens- en ver-
mogenstoets. Een formulier voor het 
aanvragen van kwijtschelding is van-
af maandag 27 februari 2012 ver-
krijgbaar bij de afdeling Publieksza-
ken van de gemeente Uithoorn of te 
downloaden via de website van de 
gemeente Uithoorn.

De gemeente heeft de taak om de 
kwaliteit van de openbare ruimte re-
gelmatig te toetsen. U kunt de ge-
meente daarbij helpen door uw buurt 
te beoordelen. U gaat dan samen met 
andere bewoners van de wijk op pad 
om verslag uit te brengen over hoe de 
openbare ruimte erbij ligt. Wij bieden u 
een workshop aan waarin u leert hoe 
zo’n beoordeling in zijn werk gaat. De 
ingevulde kwaliteit van de beoordeel-
de punten geeft aan of het onderhoud 
van de gemeente effect heeft. We wil-
len graag blijvend meten hoe u als be-
woner denkt over het onderhoud van 
uw buurt. Natuurlijk zullen we ook la-
ten weten welke kwaliteit er uit Buurt 
in Beeld komt.

De resultaten van de eerste Buurt in 
Beeld ronde kunt u vinden op de web-
site van de gemeente www.uithoorn.
nl/buurtinbeeld 

De workshop vindt plaats op 27 maart 
2012. U mag uiteraard iemand mee-
nemen naar de workshop. Dus kent u 
iemand die geïnteresseerd is, geef u 
dan samen op, via buurtinbeeld@uit-
hoorn.nl Er kunnen maximaal 25 men-
sen deelnemen dus geef u snel op.

Het programma voor de workshop 
is als volgt:
16.30 Inloop met koffie/thee in  

 kamer 23 en 24 van het 
  gemeentehuis
17.00  Inleidende presentatie
17.15  Korte instructie beoor-
  deling
17.30  Gezamenlijk oefenen op  

 buitenlocatie
18.30  Broodjes
18.45  Optioneel: nabespreking
19.15 Einde
De workshop begint vroeg in verband 
met het tijdstip van de zonsondergang 
in deze periode. Na de workshop krijgt 
u een kaart waar de punten op staan 
die beoordeeld kunnen worden. Bin-
nen elke buurt liggen verschillende 
punten. U beoordeeld met elkaar bin-
nen vier weken de punten en levert de 
formulieren in bij de gemeente. De re-
sultaten worden tijdens een evaluatie 
met u besproken. De gemeente ge-
bruikt deze resultaten om het beheer-
plan van de buitenruimte bij te stel-
len. De evaluatie zal ’s avonds plaats-
vinden op 8 mei 2012 in de raadszaal 
van het gemeentehuis. Hierover infor-
meren wij u nog via de website en ge-
meentepagina. 

invordering van de aanslag 
gemeentelijke belastingen

Buurt in Beeld, doet u ook mee?

BAGGeRweRKZAAm- 
HeDen eLZenLAAn

In de week van 5 maart 2012 start 
aannemer W.A. Benecke b.v. met 
baggerwerkzaamheden op de Elzen-
laan. Het betreft het baggeren van de 
ligplaatsen van de woonarken aan de 
Elzenlaan. 

Aanleiding werkzaamheden
Waternet gaat in het gebied rondom 
het Zijdelmeer meer doorstroming 
creëren om de overlast van blauw-
alg in de zomer te bestrijden. Om 
de doorstroming te creëren worden 
(onder meer op de Watsonweg) stu-
wen verwijderd. Hierdoor wordt het 
waterpeil in de Elzenlaan iets ver-
laagd. Door de geringe verlaging van 
het waterpeil in de Elzenlaan kan er 
scheefligging ontstaan van de woon-
arken in de Elzenlaan. Om dit te voor-
komen, gaat de gemeente Uithoorn 
de ligplaatsen verdiepen.

wat gaan we doen?
De vrijkomende bagger zal via een 

overslaglocatie uit het water wor-
den gehaald en worden afgevoerd. 
Er worden 3 locaties ingericht waar 
de bagger uit de watergang wordt 
verwijderd. Als eerste zal een loca-
tie worden ingericht op de Boterdijk 
t.h.v. huisnr. 53 en 55. Tijdens de 
werkzaamheden op de locatie zal 
de Boterdijk worden afgesloten voor 
(auto)verkeer. Voor fietsers en voet-
gangers zal een omleiding door bor-
den worden ingesteld. ’s Avonds is 
de Boterdijk gewoon bereikbaar voor 
alle verkeer. Een andere overslaglo-
catie wordt ingericht op de grasberm 
langs de Watsonweg (t.h.v. Elzen-
laan nr. 4). Voor deze locatie is het 
noodzakelijk om het fiets- en voetpad 
langs de Watsonweg af te sluiten. De 
omleiding voor fietsers en voetgan-
gers vindt plaats via de Elzenlaan 
en wordt door borden aangegeven. 
De derde overslaglocatie wordt in-
gericht op de parkeerplaats langs de 
Watsonweg. Voor alle genoemde lo-
caties geldt dat deze slechts 3 á 4 da-
gen in gebruik zijn. Na afronding van 
de baggerwerkzaamheden zal Wa-
ternet de stuw uit de Watsonweg ver-
wijderen. 

Contactpersoon
Voor vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden kunt u contact op-
nemen met dhr. E. Valkenburg van 
de afdeling Leefomgeving, bereik-
baar onder telefoonnummer: (0297) 
51 31 11 of per e-mail: gemeente@
uithoorn.nl 

De gemeenteraad heeft op 23 fe-
bruari jl. besloten om, na omleg-
ging van de N201, de Thamer-
laan en Prins Bernhardlaan aan te 
wijzen als hoofdontsluitingsroute 
voor autoverkeer van en naar de 
Amsterdamseweg vanuit het cen-
trum. Beide straten blijven een-
richtingsverkeer. In overleg met 
de bewoners, winkeliers en buurt-
beheer wordt de inrichting, in-
clusief groen, van de straten be-
paald. De Zijdelweg en de Amster-
damseweg worden in 2013 op de 
nieuwe, omgelegde, N201 aan-
gesloten. Daarmee zijn ze dan de 

twee belangrijkste hoofdontslui-
tingswegen van Uithoorn. De Am-
sterdamseweg wordt een belang-
rijke route van en naar het Dorps-
centrum. Het verkeer rijdt straks 
onder het busbaanviaduct door. 
De gemeenteraad heeft ook be-
sloten dat de Thamerlaan en de 
Prins Bernhardlaan niet openge-
steld wordt voor vrachtverkeer. 
Een uitzondering wordt gemaakt 
voor bestemmingsverkeer in het 
gebied tussen Tromplaan, de Sta-
tionsstraat, de Wilhelminakade, 
de huidige N201 en de rivier de 
Amstel. 

Raad kiest tracé hoofdont-
sluiting Oude Dorp

Blikjes op straat, sigarettenpeuken 
in de bosjes en rondslingerend plas-
tic. 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 kauw-
gum 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 georgani-
seerd door de Stichting Nederland 
Schoon. Er worden dan overal diver-
se acties georganiseerd om stad en 
land schoon te maken. Het resultaat 
is niet alleen een prettige leefomge-
ving, maar ook een groeiend maat-
schappelijk bewustzijn. De gemeen-
te Uithoorn doet al voor de elfde keer 
mee met deze landelijke schoon-
maakactie.

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 Kwa-
kel schoon te maken. Er rijden ex-
tra veegmachines, de bermen van 
de N201 worden schoongemaakt en 
het drijfvuil wordt opgevist en afge-
voerd. Maar de Week van Nederland 
Schoon is pas echt een succes wan-
neer ook scholen, verenigingen en 
inwoners zich inzetten. Ook vorig jaar 
gingen weer diverse scholen en ver-
enigingen aan de slag. Ruim 1000 in-
woners 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 schoon-
maak? 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 deze actie houden 
op zaterdag 10 maart tijdens de Lan-
delijke Opschoondag, maar ook op 
een andere dag in de Week van Ne-
derland Schoon.

Hoe doet u mee?
Via onderstaande contactgege-
vens kunt u zich aanmelden. In over-
leg plannen we uw actie in en kunt 
u ondersteuning krijgen met materi-
aal zoals grijpers, vuilniszakken en 
een veegwagen. Om de acties goed 
in te plannen en te organiseren vra-
gen wij u om contact op te nemen met 
de gemeente. Dit kan telefonisch via 
0297-561127 of via e-mail nederland-
schoon@uithoorn.nl . Zet daar dan bij 
‘Opschoondag’. In de periode tot aan 
de Week van Nederland Schoon zul-
len wij regelmatig contact met u hou-
den om de actie goed voor te berei-
den.Een schoon Uithoorn staat cen-
traal, maar ook gezelligheid en be-
wustwording zijn belangrijk voor een 
geslaagde week. Ook met cadeau-
tjes 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 Meer-
bode goed in de gaten.

Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt, 
van jong tot oud, krijgt een speciaal 
opvallend hesje. Wij vragen u daar-
op te letten en tijdens de acties extra 
voorzichtig te zijn in het verkeer.

wist u dat?
• Jaarlijks belanden er in ons land 

50 miljoen blikjes en flesjes in de 
leefomgeving. 

• Jongeren tussen 18 en 25 zijn de 
grootste vervuilers, maar 18 pro-
cent van de zwerfvervuilers is 50 
of ouder. 

• De boete voor het op straat ach-
terlaten van blikjes en papiertjes is  
€ 45 als de overtreder 15 jaar of 
jonger is en € 90 vanaf 16 jaar!

Zwerfafval? uithoorn schoont op!
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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: 
- 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 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.

- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 
Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats 
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11 
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu. 
 Ter inzage 1 maart t/m 11 april 2012 
 Contactpersoon mw. R. de Noo - 0297-513111
 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
-  Anton Philipsweg 5b, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een verdiepingsvloer. Ontvangen 15 februari 2012.
De Kwakel
-  nabij Vrouwenakker, aanvraag omgevingsvergunning voor het repareren van 

betonschade ter plaatse van de toegang tot de bewegingskelder van de brug. 
Ontvangen 21 februari 2012

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
-  Wikke 16, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvan-

gen 20 februari 2012
Dorpscentrum
-  Amstelplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kiosk 

in de passage van Winkelcentrum Amstelplein. Ontvangen 20 februari 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Bergeend 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een priva-

cyscherm aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 21 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.

De Kwakel
- Chrysantenlaan 70, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakop-

bouw en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 5 april 
2012.

-  Wilgenhof 36, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevelkozijn in 
de voorgevel. Bezwaar: t/m 2 april 2012.

Dorpscentrum
- Oranjelaan 38, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 2 april 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 2, Vergunning aan de exploitant van De Fransche Slag 

voor:
-  het exploiteren van een horecabedrijf t/m 20 februari 2015;
-  een drank- en horeca vergunning;
  Bezwaar t/m 3 april 2012
Zijdelwaard (Europarei)
-  Europarei 3, Verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler Trainings 

Club voor het organiseren van wedstrijden in het kader van de BMX West Com-
petitie op 18 maart 2012 van 09.00 tot 15.00 uur.

 VERKEERSBESLUIT
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de wo-
ning Prinses Margrietlaan 134 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats. Tevens wordt de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Admiraal de Ruyterlaan 17 opgeheven. Dit verkeersbesluit ligt tot en met 
woensdag 11 april 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een be-
zwaarschrift worden ingediend.

 WET MILIEUBEHEER, KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT OMGE-  
 VINGSVERGUNNING FLOWER DIRECT ACTIVITEIT MILIEU
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens zijn 
om positief te beschikken op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de 
activiteit milieu van Flower Direct B.V. gevestigd op het perceel Randweg 121 A te 
Uithoorn. Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 1 maart 
2012 tot en met 11 april 2012 ter inzage in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de receptiebalie. Tegen vergoeding 
van de kosten wordt desgewenst een afschrift van de ter inzage gelegde stukken 
verstrekt. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren 
worden ingezien. Gedurende bovengenoemde termijn bestaat voor iedereen de 
gelegenheid naar keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ont-
werpbesluit bij ons college naar voren te brengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn). Mondelinge zienswijzen kunnen - bij voorkeur na telefonische afspraak 
- uitsluitend naar voren worden gebracht gedurende de kantooruren.
Degene die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet 
bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij ons worden ingediend
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Publiekszaken (tel. 
0297-513111).
Uithoorn, 29 februari 2012 

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST INZAKE UITWER-
 KINGSPLAN TEN BEHOEVE VAN VERVANGENDE NIEUWBOUW AAN 
 HET LEGMEERPLEIN TE UITHOORN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde 
in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 15 februa-
ri 2012 de anterieure overeenkomst inzake uitwerkingsplan ten behoeve van ver-
vangende nieuwbouw aan het Legmeerplein zijn aangegaan met Ultimo-Grutterij 
VOF. Deze overeenkomst heeft betrekking op (delen van) het perceel kadastraal 
bekend gemeente Uithoorn, sectie B nummer 9732. De zakelijke beschrijving van 
de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit 
ruimtelijke ordening vanaf 1 maart 2012 gedurende zes weken voor een ieder kos-
teloos ter inzage op het gemeentehuis. 

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

29 feb. Sport en spel in De Scheg, 12.00 – 14.30 uur. Voetballen, hoc-
key, trefbal en nog veel meer! Info: Natascha Halici E:nhalici@
cardanus.nl / M: 06-52646156.

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

1 mrt. Bioscoop in ’t Buurtnest, 12.00 – 15.00uur. Kom gezellig een 
leuke kinderfi lm kijken. Info: Natascha Halici E:nhalici@carda-
nus.nl / M: 06-52646156.

2 mrt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur. 
 Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur. 
3 mrt. Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00—

tot 15.00 uur. Inlichtingen tel. 525556.
6 mrt. Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zij-

delwaardplein. 9.30-11.30 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. 
17 mrt. en Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorin
14 apr. schrijving 10-12 uur of 14-16 uur. Info: 06-50562903.
17 mrt. Klimaat Straat Feest Informatie Middag 14 - 17 uur, voor bewo-

ners Flevomeer, locatie, speelterrein Flevomeer.
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. Info: 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.
3 apr. Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zij-

delwaardplein. 9.30-11.30 uur.
7 t/m B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 09.00 tot
9 april  01.00 uur en maandag van 09.00 tot 14.00 uur, Uithoornse 

Hockey Club Qui Vive, Vuurlijn 30.
15 apr. Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spe-

len op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn 
en Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12. Info: 
www.scau.nl

20 apr. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
25 apr. 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’.
26 apr. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margriet-
 laan 86. Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50. 

 Evenementen vanaf mei 2012 
 staan op www.uithoorn.nl
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bekendmaking 
vaststelling
Beleidsplan 
schuldhulpverlening
op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad 
van Aalsmeer en op 23 februari 2012 
heeft de gemeenteraad van Uithoorn het 
Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-
2015 Aalsmeer – Uithoorn vastgesteld. 

Het Beleidsplan schuldhulpverlening 
geeft invulling aan de manier waarop 
schuldhulpverlening binnen de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn wordt uitgevoerd. 

chronisch zieken en 
gehandicapten kunnen 
zorgkosten terugkrijgen
De raad voor chronisch zieken en 
gehandicapten laat u precies zien hoe u 
zorgkosten naar aanleiding van ziekte of 
handicap kunt terugvragen via de aangifte
van de inkomstenbelasting.

Chronisch zieken en gehandicapten maken 
jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld 
medische hulp. Gelukkig 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.

Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze 
site een praktische handleiding bij de aangifte 
inkomstenbelasting over het jaar 2011, 
die voor 1 april ingediend moet zijn bij de 
Belastingdienst. Met behulp van de site kunt u 

honderden euro’s 
terugverdienen. 
De aftrek geldt 
voor zogenaamde 
‘specifieke 
zorgkosten’, zoals 
medische hulp, 
voorgeschreven 
medicijnen, dieet 
op doktersadvies 
en vervoer van 
en naar het 
ziekenhuis. 

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor 
een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, ouder, kind 
of ander familielid, vriend of kennis. 
Het gaat bij mantelzorg om intensieve 
zorg voor langere tijd. Er is sprake van 
mantelzorg als er meer dan 8 uur per 
week hulp wordt geboden.
Een mantelzorger is geen beroepsmatige 
zorgverlener, maar geeft zorg omdat 
hij of zij een persoonlijke band heeft 
met diegene voor wie hij of zij zorgt. 
De mantelzorg wordt verricht naast de 
werkzaamheden en activiteiten van het 
dagelijkse leven, zoals het gezin, werk en 
sociale contacten. Voor een steuntje in 
de rug bij de Mantelzorg kunt u terecht bij 
het Mantelzorg Steunpunt.

Het mantelzorg Steunpunt 
Mantelzorg Steunpunt ondersteunt 
mantelzorgers en mensen die zorg 
nodig hebben, met een breed scala aan 
producten. Hierbij kunt u denken aan:
het bieden van hulp bij mensen die thuis 
willen sterven,
■ het bieden van hulp bij gehandicapte 
kinderen en hun ouders,
■ het bieden van hulp bij gehandicapten, 
chronisch zieken en hun mantelzorgers,
■ het bieden van hulp bij dementerenden 
en hun mantelzorgers,
■ het bieden van een luisterend oor en 
emotionele ondersteuning,
■ het uitwisselen van uw ervaringen 
en zorgen delen met andere 

mantelzorgers tijdens cursussen en 
contactbijeenkomsten,
■ het bieden van themabijeenkomsten 
over financiën, til technieken, 
ziektebeelden,
■ een vraagbaak zijn voor mogelijkheden 
tijdens en op vakantie ten aanzien van 
overname van de zorg tijdens vakantie 
mantelzorger,
■ Alzheimer café (alleen Uithoorn),
■ bijeenkomsten voor mantelzorgers van 
een dementerende en gespreksgroepen 
voor kinderen van een ouder met 
dementie (beide alleen Aalsmeer),
■ de mantelzorgmakelaar, deze speciaal 
opgeleide persoon kan regelzaken van 
de mantelzorger overnemen. Dit kan hulp 
zijn bij het regelen van een Persoons 
Gebonden Budget, eigen werk en 
inkomenszaken, zorgverlof regelen etc.

Bereikbaarheid
Het Mantelzorg Steunpunt is geopend
op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Bezoekadres:
Laan van de Helende Meesters 431 
(gebouw Amstelring),
1186 DK Amstelveen. 
Postadres: Postbus 2318,
1180 EH Amstelveen.
Telefoonnummer: 020-3335353

controle 
hondenbelasting 
Bent u een baasje van een hond en
heeft u uw hond nog niet aangegeven bij 
de gemeentelijke belastingen? Doe dit 
dan snel, want binnenkort komt er een 
controleur namens de gemeente langs
om dit te controleren. 

De Gemeente Uithoorn heft al jaren de hon-
denbelasting. Uit oogpunt van het gelijkheids-
beginsel vindt de gemeente het belangrijk, 
dat iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk 
hondenbelasting betaalt. Vandaar dat de 
gemeente binnenkort controleurs inzet die 
dit huis-aan-huis gaan controleren. Wanneer 
u één of meer honden heeft, betaalt u voor 
2012 het tarief van €78,48 per hond. U bent 
verplicht om aangifte te doen. Doet u dit niet, 
dan kan de gemeente u een boete opleggen.
Dus heeft u een hond, die u nog niet heeft 
aangemeld, doe dit dan direct via het
e-aangifteformulier. Dit formulier is te vinden 
via het digitale loket op de website van de
Gemeente Uithoorn. Liever per post?
Dan kunt u het aangifteformulier aanvra-
gen bij het team WOZ/belastingen van de 
gemeente, telefoon 0297-387530. Het zou 
jammer zijn als de controleur u voor is. 

Bekendmaking
Besluit Wmo 2012

 

Het Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van 
gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- 
Uithoorn en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over 
de wijze waarop zij invulling geeft aan haar 

bevoegdheden op grond van deze wet. Dit 
wordt onder andere vastgelegd in het Besluit 
financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn 
2012. Hierna te noemen Besluit Wmo 2012. 
In het Besluit Wmo 2012 is de hoogte 
van de financiële tegemoetkoming van 
voorzieningen opgenomen in de Verordening 

Wmo 2012. Het Besluit Wmo 2012 is 
met terugwerkende kracht per 1 januari 
2012 vastgesteld door het Dagelijks 
Bestuur van het Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn (G2) op 17 februari 
2012. Het Besluit Wmo 2012 ligt van 
5 maart 2012 tot en met 16 april 2012 
ter inzage in de gemeentehuizen van 
Aalsmeer en Uithoorn.




