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ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

Openingstijden Loket 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
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Combineert u uw baan 
met het zorgen voor een 
familielid of naaste?
Dan bent u op 21 maart welkom bij de informatieavond van het Mantel-
zorg Steunpunt. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over rege-
lingen die voor u van toepassing zijn. Ook geeft de mantelzorgmake-
laar u tips om werk en zorg zo goed mogelijk te combineren. De avond 
vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de RK kerk in De Kwakel, 

Kwakelsepad 2. Tijd: 19.30-21.30 uur. Toegang gratis en aanmelden 
is niet nodig. Andere avonden beginnen op hetzelfde tijdstip op 27 

maart in de Oude Veiling, Markstraat 19 in Aalsmeer en 3 april 
in de cursusruimte van Coherente, D. van Haarlemstraat 3 

in Ouderkerk aan de Amstel. Voor meer informatie kunt u 
bellen met Mantelzorg Steunpunt 020- 3335353

ChRistinALAAn OP 
22 en 23 mAARt 
AFGesLOten VOOR 
ALLe VeRKeeR

Vooruitlopend op de werkzaamhe-
den in de Christinalaan / Bernhard-
laan gaat de aannemer een aantal 
kabels en leidingen opzoeken. Hier-
toe maakt hij een aantal proefsleu-
ven in de Christinalaan nabij de ro-
tonde. Daarom is de Christinalaan op 
donderdag 22 en vrijdag 23 maart af-
gesloten voor alle verkeer. Op bor-
den staat een omleidingsroute aan-
gegeven. Deze loopt via Tromplaan, 
De Ruyterlaan en Thamerlaan /Bern-
hardlaan.  Meer info kunt u verkrijgen 
bij de projectleider, de heer M. Slamat,  
tel. 0297-513111.

weRK in 
uitVOeRinG

nieuwe borden vertellen over 
natuurgebied uithoorn
Uithoorn is drie prachtige informa-
tieborden over zijn natuurgebied rij-
ker. Vrijdag 16 maart 2012 plaats-

ten wethouder Ria Zijlstra en bos-
wachter Lothar Valentijn van Land-
schap Noord-Holland het laatste van 

activiteit Buurt Datum Plaats tijd

Inloopspreekuur  Zijdelwaard 3 april Kate & Go op Zijdelwaardplein 9.30-11.30 uur
Bewonersoverleg  Centrum 17 april Ponderosa 19.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 24 april De Schutse (kleine zaal) 19.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 24 april vooralsnog buurtsteunpunt 19.30 uur
Inloopspreekuur  Zijdelwaard 1 mei Kate & Go op Zijdelwaardplein 9.30-11.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20.00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei Nog niet bekend  19.30 uur

de drie borden aan de Boterdijk, bij 
het Zijdelmeer. Alle drie borden staan 
langs wandel- en fietsroutes in de ge-
meente en geven informatie over het 
Natuurgebied Uithoorn. Landschap 
Noord-Holland heeft volgens afspra-
ken uit het Beheerplan Natuurgebied 
gezorgd voor het maken en plaatsen 
van de borden. 

Locaties
De borden staan op de volgende 
plaatsen: 
1.  Bij het Zijdelmeer langs de Boter-

dijk aan de zuidoever van het Zij-
delmeer. De Boterdijk is een veel-
gebruikt wandel- en fietspad en is 
ook onderdeel van het ‘rondje Zij-
delmeer’ .

2.  Bij de Uithoornse Polder ter hoog-
te van de accommodatie van 
Roei- en kanovereniging Michiel 
de Ruijter aan de Fortenfiets-
route. Deze route voert langs de 
Vuurlijn van de Stelling van Am-
sterdam. Hierlangs loopt het For-
tenpad van de ‘Glas en Land’ 
wandelroutes.

3.  In het Landje van Vermeij, nabij 
de Watsonweg. 

De wandel- en fietsroutes zijn te vin-
den op de website van Uithoorn: 
www.uithoorn.nl/Over_Uithoorn/Re-
creatie/Fietsen_en_wandelen

Plataan op Prinses 
margrietlaan rijp 
voor waardevolle 
bomenlijst
B&w hebben besloten de 
plataan op de Prinses mar-
grietlaan op de waardevol-
le bomenlijst te plaatsen. 
De plataan is een waarde-
vol verschijnsel in de straat 
en is medebepalend voor de 
omgeving.

De plataan is getoetst aan de 
volgende criteria
- de geschatte leeftijd is mini-

maal 40 jaar
- de boom mag niet in een 

onomkeerbaar slechte con-
ditie verkeren

- het voorkomen is karakte-
ristiek voor de soort 

- de boom vormt geen on-
afwendbaar risico voor de 
omgeving.

Hoewel de boom aan deze cri-
teria voldoet, is de plaatsing 
op de waardevolle bomenlijst 
nog niet definitief. Gedurende 
zes weken na publicatie van 
het collegebesluit, dus van 22 
maart tot 3 mei 2012 hebben 
belanghebbenden de moge-
lijkheid hiertegen bezwaar in 
te dienen. Komen er geen be-
zwaren dan is plaatsing defi-
nitief en heeft Uithoorn er een 
waardevolle boom bij.

Ria Zijlstra: ‘Zo’n natuurgebied middenin een woonwijk is bijzonder. Daar-
om vind ik het zo leuk dat Landschap Noord-Holland deze informatieborden 
plaatst. Die geven interessante weetjes en dat verrijkt toch je wandeling. Ik 
hoop dat veel mensen er plezier aan zullen beleven.”
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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 activi-
teiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer in-
formatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

t/m 3 mei Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1. 
21 mrt. Informatieavond van het Mantelzorg Steunpunt. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de regelingen die voor 
u van toepassing zijn. Ook geeft de mantelzorgmakelaar u tips 
om werk en zorg zo goed mogelijk te combineren. De avond 
vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de RK kerk in De Kwa-
kel, Kwakelsepad 2. Tijd: 19.30-21.30 uur. Toegang gratis. 

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. 
24+25 mrt.  CREA Uithoorn is open om je in te schrijven voor een introduc-

tiecursus van bijvoorbeeld edelsmeden, schilderen of keramiek. 
Fort aan de Drecht, Grevelingen 56, Uithoorn

24 mrt. KBO organiseert sportief evenement voor haar leden en leden 
van regioverenigingen. Het gaat om klaverjassen, rummycup 
en biljarten. Aanvang: 14.00 uur in het VITA wijksteunpunt, Bil-
derdijklaan 1. 

25 mrt. 15.00-16.45 uur. Lezing Ida van Zijl over Gerrit Rietveld en 
gebouw De Hoeksteen, de enige kerk die Rietveld ontworpen 
heeft. Ida van Zijl is conservator in het Centraal Museum in 
Utrecht. De lezing is in de bibliotheek in De Hoeksteen, prijs 
€12,50. Pashouders:€ 10. Korting tijdens voorverkoop €1,-. 

27 mrt.  Workshop Buurt in Beeld. Gemeentehuis Uithoorn. 16.30-19.45 
uur. 

 Tijdens de workshop leert u hoe u de kwaliteit van uw leefom-
geving kunt beoordelen aan de hand van de kwaliteitswijzer. De 
ingevulde kwaliteit van de beoordeelde punten geeft aan of het 
onderhoud van de gemeente effect heeft.

28 mrt. Kinderknutselmiddag in Kinderboerderij De Olievaar, A. Philips-
weg 10. Tijd: 13.30-15.30 uur. Kosten; €2,-. Info: 0297- 540405 
en olievaar@onstweedethuis.nl

29 mrt. Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw 

ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Te-
voren 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. 
t/m 9 apr. Expositie ‘Sporen’ in Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50. 
 Openingstijden: Open do/vrij 14.00-16.00 uur en in het week-

end 12.00-17.00 uur.
t/m 22 apr. Voorjaarsexpositie in atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d 

Drecht, Grevelingen 62-64. Open op zaterdag en zondag van 
14:00 uur tot 17:00 uur.

3 apr.  Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zij-
delwaardplein. 9.30-11.30 uur.

6 apr. Bingo, Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528, 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

7 t/m 9 apr. B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 09.00 tot 
01.00 uur en maandag van 09.00-14.00 uur, Uithoornse Hoc-
key Club Qui Vive, Vuurlijn 30.

7 apr. Braderie in Dopscentrum. 10.00-17.00 uur,
7 apr.  Postzegelruilbeurs van 10-15 uur in wijksteunpunt Bilderdijk-

hof. Inlichtingen: tel. 525556.
14 apr. Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorinschrij-

ving 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur. Info: 06-50562903.
15 apr. 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

20 apr. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
21 apr. What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10.00-17.00 uur. 
22+23 apr. Verkooptentoonstelling CREA in Fort a/d drecht, Grevelingen 

56. 
 Te koop geëxposeerd werk van cursisten. Ook kunt u zich in-

schrijven voor een introductiecursus. Beide dagen open van 
13.00-17.00 uur. 

25 apr. Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 uur. 
Kaartjes kosten € 0,50 per stuk. 

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 verschillen-
de activiteiten. Per kind kost het €2,- om mee te doen. De op-
brengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.

26 apr. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd: 
19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50. 

30 apr. Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten 
op Evenemententerrein in Legmeer West. 

30 apr. Feestcomité De Kwakel organiseer Koninginnedagviering in 
dorpscentrum De Kwakel.

30 apr. Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in Dorpscen-
trum Koninginnedagfestiviteiten

Evenementen vanaf mei 2012 staan op www.uithoorn.nl

ACTIVITEITEN KALENDER

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de ge-
meente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taal-
gebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Pu-
bliekszaken, telefoon 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 lig-
gen 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 wor-
den gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) ten-
zij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar in-
dienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders ver-
meld. 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 voorzie-
ning kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningen-

rechter) 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 griffi ekosten in rekening gebracht. 
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-

king. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voor-

lopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd 
verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-

ten. Voor het in behandeling nemen 
van een dergelijk verzoekschrift 

worden u kosten in reke-
ning 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 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.

- Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9 
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.

- Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contact-
persoon de heer R. van de Pol, 0297- 513111.

- Verkeersbesluit Funmarkt -braderie 7 april 2012. Ter inzage van 21 maart t/m 
2 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2012 in het Oude Dorp en Thamerdal. 
Ter inzage van 21 maart t/m 2 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Jaagpad, aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de tolhuis-

sluis en het plaatsen van een damwand. Ontvangen 8 maart 2012.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van een tuincentrum Groenrijk en het oprichten van een speelparadijs en 
kinderdagverblijf “Ballorig”.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGS-
 VERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1d (brandveilig gebruik) van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen plan:

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
 - Haas 17, het in gebruik nemen van een accommodatie voor kinderopvang.
Genoemd plan ligt van vrijdag 23 maart 2012 tot en met donderdag 3 mei 2012 
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 
schriftelijk 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
- C. Verolmelaan 95, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame. 

Bezwaar: t/m 24 april 2012.
- Industrieweg 7, verklaring van geen bezwaar aan Quaker Chemical B.V. voor 

het organiseren van een open dag op 2 juni 2012 van 10.00 tot 16.00 uur.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger. Be-

zwaar: t/m 26 april 2012.
- Wilhelminakade, Stationsstraat, Admiraal Tromplaan, Prinses Christinalaan, 

Prinses Irenelaan en Dorpsstraat, vergunning aan de Uithoornse Wieler Trai-
nings Club voor het organiseren van de Wielerronde van Uithoorn op 9 sep-
tember 2012. Bezwaar t/m 25 april 2012

Dorpscentrum/Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan de combinatiefunctionaris Sport voor het organi-

seren van het evenement “What’s up Uithoorn” op 21 april 2012 van 12.00 tot 
16.30 uur. Bezwaar t/m 27 april 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Bergeend 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een privacyscherm 

aan de voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 25 april 2012.
- Krakeend 39, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op 

de bestaande garage en het maken van een doorbraak. Bezwaar: t/m 26 april 
2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 14, omgevingsvergunning voor het verwijderen van as-

besthoudend vloerzeil. Bezwaar: t/m 23 april 2012.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, vergunning aan Amstelhof Health Club voor het organi-

seren van “So Uithoorn Thinks Uithoorn Can Dance” op 12 mei 2012 van 11.00 
tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 27 april 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Weegbree 55, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan Toneelgroep 

Maskerade voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 23 en 24 
maart en 26 en 27 oktober 2012. Bezwaar t/m 25 april 2012.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan de organisator van Avondvierdaagse 

Uithoorn/De Kwakel voor het organiseren van de Avondvierdaagse 
van 4 t/m 7 juni 2012.

 

Vervolg op volgende blz.

Aanvragen voor 1 mei 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een ei-
gen document nodig vraag dat dan 
aan voor 1 mei 2012.
Alle ouders en voogden die kinderen 
jonger dan 16 jaar in hun paspoort bij-
geschreven hebben staan, krijgen in 
maart een brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Lees deze brief goed. Daar-
in staat of uw (nu nog) bijgeschreven 
kind voor 1 september 2012 een ei-
gen document nodig heeft. Is dat het 
geval, vraag dan zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 
een paspoort of identiteitskaart voor 
uw bijgeschreven kind aan bij Burger-
zaken. 
 
Wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een identiteitskaart te krij-
gen. Bij de aanvraag moeten over-
legd worden: een schriftelijke toe-
stemmingsverklaring, ondertekend 
door de ouder(s) die het gezag heb-
ben en ook een kopie van het iden-
titeitsbewijs. Neem ook een recen-
te pasfoto mee. Deze moet voldoen 
aan wettelijke eisen en schoolpasfo-
to’s zijn vaak niet goed. Neem bij de 
aanvraag het paspoort van ouders en 
eventuele identiteitskaart mee. Een 
kind ouder dan 12 jaar heeft geen 
toestemmingsverklaring nodig bij de 
aanvraag voor een identiteitskaart.

Wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft toe-
stemming heeft nodig van de ouders/

voogd om een paspoort te krijgen. 
Deze toestemmingsverklaring moet 
door ouder(s)/ voogd die het gezag 
hebben, zijn ondertekend en daarbij 
moet ook een kopie legitimatiebewijs 
zijn gevoegd. Neem ook een recen-
te pasfoto mee. Deze moet voldoen 
aan wettelijke eisen en schoolpasfo-
to’s zijn vaak niet goed. Neem bij de 
aanvraag het paspoort van ouders en 
eventuele identiteitskaart mee.

Meer info?
U kunt meer lezen over het verval-
len van de geldigheid van de kinder-
bijschrijving op www.uithoorn.nl en  
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bij-
geschreven staan maar geen brief 
ontvangen, dan kunt u de brief lezen 
op www.paspoortinformatie.nl

Maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen 
raden wij u aan om een afspraak te 
maken
Heeft u vragen of wilt u een afspraak 
maken, neem dan contact op met 
Burgerzaken 0297-513111.

Bijschrijving kinderen in 
paspoort vervalt per 26 juni 2012
Vanaf 26 juni moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Ne-
derland te kunnen reizen. 

ALGEMENE INFORMATIE



Officiële mededelingen en bekendmakingen

 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan amsterdamseweg
Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestem-
mingsplan Amsterdamseweg als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.
BPAdamseweg-VG01, gewijzigd vast te stellen. Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp bestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op de hierna ge-
noemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. Enkele tekstuele aanpassingen in de toelichting;
b. De toevoeging van een profielschets aan de toelichting;
c. De waterparagraaf.
ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen 
ontwerp bestemmingsplan Amsterdamseweg liggen met ingang van 23 maart 
2012 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raad-
plegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan 
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende 
de openingstijden van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder 
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vast-
gestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen 
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht 
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 21 maart 2012

 ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan tOlhuissluis
toelichting
De Provincie Noord-Holland gaat de Tolhuissluis restaureren. Het bedieningsge-
bouw van de sluis dateert uit de jaren ’60. Het voldoet niet meer aan de moderne 
(ARBO) eisen en moet vervangen worden. Er komt een nieuw bedieningsgebouw 
dat voldoende werkruimte biedt aan zowel de mensen die de sluis bedienen als 
alle benodigde apparatuur. Het geldend bestemmingsplan Landelijk gebied voor-
ziet niet in een bestemming voor het bedieningsgebouw. Daarbij heeft het nieuwe 
gebouw een groter ruimtebeslag dan het huidige gebouw. In opdracht van de Pro-
vincie wordt een nieuw bestemmingsplan “Tolhuissluis” opgesteld waarmee het 
bedieningsgebouw planologisch mogelijk wordt gemaakt.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Tolhuissluis” ligt vanaf vrijdag 23 maart 2012 tot en 
met 3 mei 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen 
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis 
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 gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 

zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan. 
Uithoorn, 21 maart 2012

 Verkeersbesluit braderie
Oude dorp
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde de Funmarkt-bra-
derie op zaterdag 7 april 2012 mogelijk te maken, de wegen waarop de braderie 
plaatsvindt af te sluiten voor alle verkeer, waarbij op de betreffende wegen tevens 
niet mag worden geparkeerd. Dit wordt bereikt  door de Dorpstraat vanaf Prinses 
Irenelaan (voorbij ingang parkeerkelder C1000), Marktplein, Wilhelminakade tot 
Willem Alexanderpoort op zaterdag 7 april 2012 van 08.00 tot 19.00 uur geslo-
ten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of 
trekdieren of vee, door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Regle-
ment verkeers regels en verkeers tekens 1990. Dit verkeersbesluit ligt, met teke-
ning, tot en met 2 mei 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een 
bezwaarschrift worden ingediend.

 Verkeersbesluit wielerrOnde uithOOrn 2012
Oude dorp / thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde de Wielerronde Uit-
hoorn 2012 mogelijk te maken, op zondag 9 september 2012 het parcours (start 
en finish: Marktplein - net voor de Koningin Julianalaan, Stationsstraat; Admiraal 
Tromplaan, Prinses Christinalaan, Prinses Irenelaan, Dorpsstraat) van 09.00 tot 
16.30 uur af te sluiten voor alle verkeer, waarbij op deze wegen tevens niet mag 
worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door op zondag 9 september 2012 het par-
cours van 09.00 tot 16.30 uur gesloten te verklaren voor alle bestuurders door 
het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeers regels en 
verkeers tekens 1990. Dit verkeersbesluit ligt, met tekening, tot en met 2 mei 2011 
ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden in-
gediend.

g  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
21 maart 2012

w w w . u i t h O O r n . n l

Vervolg van vorige blz.

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

goede landelijke score voor 
het loket Wonen, Welzijn en 
Zorg Aalsmeer - Uithoorn
Het loket Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ), 
het Wmo-loket van Aalsmeer - Uithoorn, 
scoort een 20e plek op de Wmo-loket top 
100. Dit is de hoogste score binnen de regio 
Amstelland-meerlanden.

Stichting VraagWijzer Nederland heeft voor de 
derde achtereenvolgende keer een Top 100 van 
Wmo-loketten opgesteld. Alle gemeenten van 
Nederland zijn benaderd en 26 andere organi-
saties. Uiteindelijk hebben 202 gemeenten en 
organisaties de vragenlijst geheel of gedeelte-
lijk ingevuld. 
Gemeenten en loketten in Nederland zijn voort-
durend in ontwikkeling. Naast vragen over de 
algemene dienstverlening van het loket, zijn 
dit jaar ook vragen gesteld over de Kanteling.  
De werkwijze van de Kanteling gaat uit van 
de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 
Daarna van de mogelijkheden binnen het soci-
ale netwerk en de collectieve/algemene voor-
zieningen binnen de gemeente. Wanneer deze 
mogelijkheden geen oplossing bieden, komt het 
verstrekken van individuele voorzieningen aan 
bod op basis van individueel maatwerk. 
De Kanteling zal de komende jaren een grote 
rol blijven spelen in de werkwijze van de Wmo-
loketten. Het Loket WWZ werkt sinds januari 
2010 gekanteld. We zijn trots op een 20e plek, 
maar blijven de dienstverlening de komende tijd 
verbeteren.
Heeft u vragen? Het Loket WWZ is iedere werk-
dag van 8.30 tot 12.00 bereikbaar op tel. 0297-
513131.

in april start de g2, het samenwer-
kingsverband van de gemeente Aals-
meer en Uithoorn, met een klanttevre-
denheidsonderzoek over de dienst-
verlening van het loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg.

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg biedt 
ondersteuning aan mensen met (licha-
melijke) beperkingen. Deze ondersteu-
ning verschilt van persoon tot persoon. 
Sommige mensen hebben een scoot-
mobiel of rolstoel nodig, anderen heb-
ben hulp nodig om het huishouden 
te voeren. Deze ondersteuning vindt 
plaats in het kader van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). 
De G2 vindt het belangrijk om te weten 
wat cliënten van de dienstverlening van 
het loket vinden. Wat gaat er goed en 
wat kan er beter. Daarom voert de G2 
samen met een onafhankelijk bureau, 
SGBO, een onderzoek uit. Het onder-

Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 
en heffingen
onlangs heeft u de aanslag van de gemeen-
telijke belastingen ontvangen. Als u niet of 
met moeite de gemeentelijke belastingen 
kunt betalen in verband met uw inkomen, 
kunt u in aanmerking komen voor kwijt-
schelding van de gemeentelijke belastin-
gen 2011. 

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, 
hangt af van uw financiële omstandigheden. 
Hierbij is de gemeente gebonden aan de Rijk-
snormen die afhankelijk zijn van de gezinssa-
menstelling. Bij de bepaling of u in aanmerking 
komt voor kwijtschelding wordt onder ander 
gekeken naar de waarde van een auto die in 
uw bezit is, het vermogen (waaronder bank- en 
girosaldi maar ook de waarde van levensverze-
keringen, antiek, vorderingen en overige bezit-
tingen e.d.) en het netto besteedbare inkomen 
en de leefsituatie.
Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de onroe-
rende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en 
rioolrechten. De gemeente Uithoorn verleent 
geen kwijtschelding voor hondenbelasting.
Indien u geen bijstandsuitkering ontvangt en 
toch van mening bent recht te hebben op kwijt-
schelding dan kunt u contact opnemen met 
afdeling Publiekszaken (tel. 0297-513111) 
of de afdeling Ondersteuning/ Financiën (tel. 
0297-513182 of 513954). 
Vragen over kwijtschelding kunt u stellen aan de 
medewerkers van beide hierboven genoemde 
afdelingen. Zij staan u graag te woord.

Start klanttevredenheidsonderzoek 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer en Uithoorn

zoek betreft een schriftelijke enquête, 
waarin vragen worden gesteld over ver-
schillende aspecten van de ondersteu-
ning. De enquête wordt in april 2012 
verstuurd aan ongeveer 1.200 willekeu-
rig gekozen cliënten in gemeente Aals-
meer en Uithoorn. Naar verwachting 
worden de uitkomsten van het onder-
zoek in de zomer bekend gemaakt.
Wij hopen dat u, als u een vragenlijst 
ontvangt, de tijd zult nemen deze in 
te vullen en in te sturen. De G2 heeft 
immers de mening van de cliënten nodig 
om de dienstverlening zo goed moge-
lijk te laten aansluiten op de behoeften.
Voor meer informatie over het onder-
zoek kunt u terecht bij Judith Otten-
heym, beleidsmedewerker Wmo-voor-
zieningen van de G2, tel. 0297-513278.
Voor vragen over ondersteuning kunt u 
terecht bij het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg. De contactgegevens vindt u links 
op deze pagina.

Te koop:
2 Auto dakdragers €20,-.
Tel. 0297-562864
Te koop:
6 Hoge houten eetkamer-
stoelen, vaste prijs  €150,-.
Tel. 0297-522869
Gezocht:
Schildersezel, niet te duur. .
 Tel. 0297-540317
 

Te koop:
2x Lattenbodems, niet  verst.b.  
€15,- p.st. z.g.a.n. Div. ko-
peren ketels à  €10,-. 
Tel. 0297-566018
Te koop:
Caravan luifel nw. Star-
camp-tourist  €150,- en alu-
minium frame lefeler  €25,-. 
Tel. 0297-565219
 

Te koop:
Foodprocessor Ken-
wood multipro 1x gebr. 
t.e.a.b.Kinderweefgetouw, we-
ven tot 19 cm.  Tel. 0297-786324
Te koop:
Wit ledikant met onderschuif-
bed (90 x 200 cm) €50,-. Mo-
derne rode lak salontafel €25,-.  
Tel. 0297-562801

Gevraagd:
Rommelmarktspullen wij ko-
men het graag ophalen ook 
kleine meubeltjes en fietsen. 
Tel. 0172-538947
Aangeboden:
Trilplaat, z.g.a.n. vraagprijs € 
50,-. Kinderstoel, ook te ge-
bruiken als tafeltje en stoel-
tje Tel. 0297-566723
 

Te koop:
Ipad 2 met 3G, 6 mnd 
oud €200,-. 
06-28346578. Tel. 06-28346578
Te koop:
Fietsendrager Twinny Load. 
Prijs €100,-. Tel. 0297-282350
Te koop:
Moederfiets met kinderzit-
je €125,-. Tel. 0297-786546

Te koop:
Magimix Nespresso appa-
raat. i.p.st. met stoompijp-
je, incl. 50 cups (5 strips) € 
70,-. Tel. 0297-521526
Te koop:
Mooi Camille kinderledi-
kant, vanille/beuken, 3 hoog-
ten verstelbaar. I.p.st. € 
100,-. Tel. 0297-540415
 

Gezocht:
Fototoestel Olympus analoog 
Ik kom ze graag halen voor ver-
zameling. Tel. 0297-540317
Te koop:
Tuinmeubel(geel) + 4 stoe-
len €200,-. Kinderledi-
kant (wit) + matras €40,-. 
Kinderstoel(wit) €15, wipstoel. 
Tel. 06-20990809
 

Te koop:
Nieuwe top koffer voor 
bromfiets, niet gebr.  €20,-.
Tel. 06-51662972
Gevraagd:
Voor museum De Bus, spul-
len van Maarse en Kroon. 
Tel. 0172-539168
*Gevraagd:
DE punten. Tel. 06-15390436
 




