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CO L O F O N
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, 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: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Nieuwsbrief 7 Dorpscentrum
Vorige week verscheen nieuwsbrief 7
over het Dorpscentrum. Hierin is veel
aandacht voor de plannen voor de
Waterlijn. De nieuwsbrief is huis-aanhuis verspreid in het centrum van Uithoorn, Thamerdal, Meerwijk-Oost en
Amstelhoek. Daarnaast is de nieuwsbrief op te halen in het informatiecentrum, de openbare bibliotheek en het
gemeentehuis. Op de gemeentelijke
website www.uithoorn.nl is informatie
over alle deelprojecten in het dorpscentrum te vinden onder Wonen en
wijken/Nieuwbouw en herinrichting/
Dorpscentrum. U kunt de nieuwsbrief
daar ook downloaden.
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de gemeente Uithoorn

Dorpscentrum Uithoorn

NIEUWSBRIEF 7, FEBRUARI 2013

De plannen voor het dorpscentrum worden steeds concreter:
het concept-ontwerp voor de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan is klaar, er is uitgedacht op welke
manier het Schansgebied ontwikkeld kan worden en de ideeën voor de Waterlijn zijn nader ingevuld.
Daarnaast is de sloop van de woningen aan de Prinses Irenelaan en de Raadhuisstraat in volle gang.
Na jaren van voorbereiding en werkzaamheden gaat de nieuwe N201 eind van dit jaar open.
Dat betekent dat we daarna in het dorpscentrum aan de slag kunnen.
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpstraat 15 is uitgebreide
informatie te vinden over de verschillende plannen. De informatie is onlangs
geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe plannen en ontwikkelingen.
Het informatiecentrum is geopend op dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur.

Vormgeving en drukwerk:
TPP Creations & Productions, Uithoorn
www.totalprepress.nl
Oplage: 6.000 exemplaren, februari 2013
Contact: gemeente Uithoorn
T 0297-51 31 11
E dorpscentrum@uithoorn.nl
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Ook Uithoorn geconfronteerd
met tegenvallend resultaat
De gemeente Uithoorn krijgt dit jaar
net als andere gemeenten in de regio te maken met ﬁnanciële tegenvallers. Zo bleek vorige week tijdens de
afsluiting van de jaarrekening 2012
dat de grondexploitatie een negatief
resultaat boekt van € 7,27 miljoen.
De jaarrekening komt daardoor uit op
een verlies van ca. € 5,5 miljoen.
Oorzaken negatief resultaat
Het negatieve resultaat van de
grondexploitatie wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door drie factoren:
1. Door de verslechterde economische situatie kan de verhoging
van de BTW van 19% naar 21%
niet worden doorberekend in de
woning- en grondprijs. Dit leidt tot
een verlies van € 3,13 mln.
2. Verslechtering van economische
omstandigheden op de woning-

en kantorenmarkt. Dit leidt tot een
verlies van €2,79 miljoen.
3. Overige effecten leiden tot een
verlies van €1,35 miljoen.
Raadsdebat
Eerder had het college gevraagd of
alle neveneffecten van de ﬁnanciële
en economische ontwikkelingen waren meegenomen in de halfjaarlijkse
actualisatie van de grondexploitatie
en de begroting 2013. Dit blijkt voor
de verhoging van de BTW niet het geval te zijn. Portefeuillehouders Levenbach (Financiën) en Verheijen (Ruimtelijke Ordening) willen zich daarom verantwoorden tegenover de gemeenteraad. Het college heeft hiervoor de gemeenteraad verzocht een
debat te organiseren na 12 maart
wanneer wethouder Levenbach is teruggekeerd van ziekteverlof.
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Kappen kastanjes
Pr. Christinalaan/ Dreeslaan
In de groenstrook tussen Prinses
Christinalaan en Dreeslaan staan
kastanjebomen die aangetast zijn
door de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is voor de kastanjes op den
duur dodelijk. Met een bewonerswerkgroep is overleg gevoerd over
een oplossing voor deze beeldbepalende bomen. Besloten is om een
aantal kastanjes te kappen en te vervangen door een andere boomsoort.
Kappen kastanjes
Het nieuwe inrichtingsplan voor de
groenstrook omvat het kappen van 8
kastanjes, aanbrengen van drainage,
ophogen van de groenstrook en planten van nieuwe bomen. Na een stemming onder de bewoners is besloten
om 12 amberbomen terug te plan-

ten ter vervanging van de kastanjes.
Van de 8 te kappen kastanjes zijn er
5 aangemerkt als waardevol. Voor het
kappen van deze 5 bomen is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. Tegen de vergunning voor
het kappen van de waardevolle kastanjes kan bezwaar worden gemaakt.
Voor het kappen van de 3 niet waardevolle kastanjes is een verzoek ingediend bij Buurtbeheer Thamerdal.
De uitvoering van de werkzaamheden
staat gepland in het najaar van 2013.
Vragen of opmerkingen?
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de heer Valkenburg van de
afdeling Leefomgeving via tel. 0297513111 of per e-mail via gemeente@
uithoorn.nl t.a.v.. E. Valkenburg.

Leerlingen Dolﬁjn adviseren
wethouder over energie

Start vaccinaties baarmoederhalskanker, BMR en DTP

Op maandag 4 maart gaf wethouder Ria Zijlstra het startsein
voor een onderzoek naar duurzaam energiegebruik op SBO De
Dolﬁjn. Twee groepjes leerlingen
gaan de komende weken aan het
werk met allerlei meetinstrumenten en onderzoeksvragen. Centraal staat de vraag: hoe kan de
school bezuinigen op energiegebruik? De uitkomsten worden
op donderdag 25 april gepresenteerd.
De gemeente Uithoorn wil voor
het basisonderwijs energiebewustwording op de agenda zetten. Daarom is het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer
(NMCH) gevraagd of het succesvolle project ‘Energieke scholen’
op maat kan worden gemaakt
voor de Uithoornse scholen. De
directie van De Dolfijn heeft enthousiast gereageerd om als pilot-school te fungeren. Twee
teamleden pakken samen met
stagiaires het project op en gaan
er onder leiding van de projectleider van NMCH mee aan de slag

Vanaf deze week worden in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, OuderAmstel, Aalsmeer en Uithoorn in totaal 5.082 meiden opgeroepen voor
een serie van drie HPV-vaccinaties
tegen baarmoederhalskanker en
10.281 9-jarigen voor een BMR en
DTP vaccinatie tegen bof, mazelen,
rodehond en difterie, tetanus, polio.
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, vinden de vaccinaties verspreid over Amsterdam en in Amstelveen en Uithoorn plaats.
Net als de afgelopen jaren wordt het
prikmoment voor de HPV-vaccinatie
vanuit efficiëntie oogpunt gecombineerd met het vaccineren van 9-jarige kinderen voor BMR en DTP. Het
gaat dus om twee verschillende doelgroepen die op dezelfde tijden naar
dezelfde priklocaties komen.

Na de centrale introductie gaan
twee groepen leerlingen onderdelen van energiegebruik en binnenmilieu op school onderzoeken. Ze gebruiken hiervoor lesbrieven van het milieucentrum
en meetinstrumenten uit de leskist Energie. Installatiebedrijf Van
Zaal heeft zijn medewerking toegezegd om samen met de kinderen een energie binnenmilieu advies uit te voeren en de resultaten
terug te koppelen aan de schooldirectie en de gemeente. Tevens
verzorgt Van Zaal een gastles.
Uiteindelijk rapporteren de leerlingen alle uitkomsten aan elkaar
en bepalen de ‘tips en tops’.
Naast energiebesparing wil het
project kinderen bewust maken
van het belang van energiebesparing en een goed binnenmilieu. Leerlingen leren bewuste
keuzes te maken, denken na over
hun eigen gedrag in relatie tot
energiebesparing thuis en weten
straks op welke apparaten energie te besparen valt.

Doelgroep HPV
De HPV-vaccinatie is dit jaar voor
meisjes geboren in 2000. Een volledige serie bestaat uit drie prikken:
voor de eerste twee prikken worden
de meisjes in maart en april uitgenodigd. In september volgt de derde

prik. Meisjes geboren in 1999 die nog
niet volledig gevaccineerd zijn, krijgen ook een uitnodiging om de serie
vaccinaties af te maken.
Doelgroep BMR en DTP
De BMR en DTP vaccinaties zijn dit
jaar voor alle kinderen die geboren
zijn in 2004. De eerste helft van deze groep kinderen wordt in maart uitgenodigd, en de tweede helft in april.
De prikken worden in een keer gegeven, in elke arm één prik.
Opkomstpercentages
De opkomstpercentages verschillen
per priklocatie en vaccin. In maart
2012 was het totale opkomstpercentage voor de 1e ronde HPV op de 6
priklocaties in Amsterdam en Amstelland 53%. De hoogste opkomst was
in Uithoorn (75%) en de laagste opkomst in Amsterdam West (34%).
In 2012 was het totale opkomstpercentage BMR en DTP in Amsterdam
en Amstelland 91%. De hoogste opkomst was in Amsterdam Zuid (99%)
en de laagste opkomst in Amsterdam
Zuidoost (84%).

Informatiecentrum:
Dorpsstraat 15, Uithoorn

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

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

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

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

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk:
- 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.
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en
met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperiode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297513111.
- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleidsregels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info: Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900-9394 of evelien.van.assenbergh@waternet.nl
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een
ﬁtnessclub. Ontvangen 25 februari 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Ringslang 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 26 februari 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 25 februari 2013.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

-

Prinses Irenelaan, vergunning aan Jos van den Lubbe Kabel en leidingenwerken voor het plaatsen van 1 schaftkeet en 1 ecotoilet van 22 februari t/m 8
maart 2013. Bezwaar t/m 9 april 2013

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Harlekijneend 6, omgevingsvergunning voor het vergroten van de eerste verdieping van de woning aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 9 april 2013.
- Zwarte Mees 2, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan
de zijgevel en het realiseren van een dakterras. Bezwaar: t/m 11 april 2013.
- Grauwe Gans 13, omgevingsvergunning voor het vergroten van de zolderverdieping. Bezwaar: t/m 11 april 2013.
Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 38, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
nokverhoging. Bezwaar: t/m 11 april 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 9 april 2013.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

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

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
WET MILIEUBEHEER

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.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 57, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclameuiting in de vorm van een ijsje. Bezwaar: t/m 9 april 2013.
- Prinses Irenelaan 5 t/m 27 en Raadhuisstraat 4 t/m 14, omgevingsvergunning
voor het tijdelijk wijzigen van de functie van de woonbestemming naar parkeren en groen voor een periode van maximaal 5 jaar. Beroep: t/m 17 april 2013.

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 6 maart 2013

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 77, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame en het vestigen van een bedrijf in caravans en accessoires. Bezwaar: t/m
9 april 2013.

WWW.UITHOORN.NL

Activiteitenbesluit milieubeheer
- TWF Invest, Wiegerbruinlaan 4f te Uithoorn, opslag en transport van levensmiddelen.
- Kampeerperfect, Wiegerbruinlaan 77 te Uithoorn, verkoop kampeermiddelen
en opslag gasﬂessen.

