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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket 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
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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 kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

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

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 nederland te kunnen reizen.
Aanvragen voor 1 mei 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig vraag dat dan
aan voor 1 mei 2012. Alle ouders en
voogden die kinderen jonger dan
16 jaar in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, krijgen in maart
een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Lees deze brief goed. Daarin staat of
uw (nu nog) bijgeschreven kind voor
1 september 2012 een eigen 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 Burgerzaken.
wat heb je nodig bij het aanvragen
van een eigen paspoort?
wat heb je nodig bij het aanvragen Een kind jonger dan 18 jaar heeft toevan een eigen identiteitskaart?
stemming heeft nodig van de ouders/
Een kind jonger dan 12 jaar heeft voogd om een paspoort te krijgen.
toestemming nodig van de ouders/ Deze toestemmingsverklaring moet
voogd om een identiteitskaart te krij- door ouder(s)/ voogd die het gezag
gen. Bij de aanvraag moeten over- hebben, zijn ondertekend en daarbij
legd worden: een schriftelijke toe- moet ook een kopie legitimatiebewijs
stemmingsverklaring, ondertekend zijn gevoegd. Neem ook een recen-

Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-

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

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

De balie van het cluster Werk en Inkomen is woensdag 4 april gesloten. Op deze datum vervalt ook ’s ochtends het telefonisch
spreekuur. Deze regeling is in verband met een training van
de medewerkers.

te pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’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 vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving op www.uithoorn.nl en
www.paspoortinformatie.nl. Heeft u
kinderen in uw paspoort bijgeschreven 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.

ACtiViteiten KALenDeR

-

Balie werk en inkomen
4 april gesloten

door de ouder(s) die het gezag hebben en ook een kopie van het identiteitsbewijs. Neem ook een recente pasfoto mee. Deze moet voldoen
aan wettelijke eisen en schoolpasfoto’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.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 3 mei
28 mrt.

Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1.
Kinderknutselmiddag in Kinderboerderij De Olievaar, A. Philipsweg 10. Tijd: 13.30-15.30 uur. Kosten; €2,-. Info: 0297540405 en olievaar@onstweedethuis.nl
29 mrt.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
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 Zijdelwaardplein. 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 09.0001.00 uur en maandag van 09.00-14.00 uur, Uithoornse Hockey Club Qui Vive, Vuurlijn 30.
7 apr.
Braderie in Dorpscentrum 10.00-17.00 uur.

7 apr.

Postzegelruilbeurs van 10.00-15.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Info: tel. 525556.
t/m 9 apr.
Expositie ‘Sporen’ in Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50.
Openingstijden: do/vrij 14.00-16.00 uur en in het weekend
12.00-17.00 uur.
14 apr.
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorinschrijving 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur. Info: 0650562903.
14 apr.
Stepgroep Uithoorn organiseert Opstepdag. Maak kennis met
de step. Locatie: Amstelplein. Tijd: 11.00-15.00 uur. Nadere info: Erik Wolbers, 06-29277827
15 apr.
Domenico Consort in Thamerkerk. Drie musici spelen op viool,
cello en klavecimbel, pianowerken van Haydn en Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegang: €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
inschrijven voor een introductiecursus. Beide dagen open van
13.00-17.00 uur.
t/m 22 apr. Voorjaarsexpositie in atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d
Drecht, Grevelingen 62-64. Open za. en zo.:14:00-17:00 uur.
25 apr.
Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 uur.
Kaartjes €0,50 per stuk.
25 apr.
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.1515.15 uur.
Deelnamekosten per kind: €2,-. De opbrengst naar goede
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 Dorpscentrum Koninginnedagfestiviteiten
evenementen vanaf mei 2012 staan op www.uithoorn.nl
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Groot onderhoud aan
Kaagbaan in maart 2012
Van 26 t/m 30 maart is de Kaagbaan
buiten gebruik vanwege regulier onderhoud. De baan kan hierdoor niet
gebruikt worden. Mogelijk zal de
baan nog enkele dagen langer niet
kunnen worden ingezet, omdat gelijk met het onderhoud ook delen van
het regenwaterafvoerstelsel langs de
baan worden gerenoveerd.
Omdat de Kaagbaan één van de

twee primaire banen van Schiphol is, zullen de omwonenden zeker
merken dat de baan gedurende deze week niet beschikbaar is. Overdag wordt de Aalsmeerbaan intensiever gebruikt. Tijdens piekperioden
zal ook de Zwanenburgbaan worden ingezet voor landingen vanuit en
starts naar het zuiden. Hierdoor kan
er helaas zowel overdag als ’s nachts

tussen 23.00 uur en 06.00 uur extra
overlast zijn voor de gemeente Uithoorn.
Later dit jaar zal de Kaagbaan nog
een aantal dagen buiten gebruik zijn:
van 1 t/m 5 oktober. Dan moet de zui- activiteit
delijke taxibaan over de A4 gerenoveerd worden en wordt de Kaagbaan Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
als alternatieve taxiroute gebruikt.
Bewonersoverleg
Op www.bezoekbas.nl is actuele in- Bewonersoverleg
formatie te vinden over de voortgang Inloopspreekuur
van de werkzaamheden en de conse- Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
quenties voor het baangebruik.

Buurt

Datum

Plaats

tijd

Zijdelwaard
Centrum
Zijdelwaard
De Legmeer
Zijdelwaard
Thamerdal
Meerwijk

3 april
17 april
24 april
24 april
1 mei
22 mei
30 mei

Kate & Go op Zijdelwaardplein
Ponderosa
De Schutse (kleine zaal)
vooralsnog buurtsteunpunt
Kate & Go op Zijdelwaardplein
Ponderosa
Nog niet bekend

9.30-11.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
9.30-11.30 uur
20.00 uur
19.30 uur

O F F i Ci Ë L e me D e D e L in Ge n e n B e K e n D mA K in Ge n
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt
de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCeDuRe
ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De
openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt
u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor
het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer
ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een
voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht
van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het
beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

Tijdelijk:
- 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. Contactpersoon 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 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover Nijhofﬂaan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzijde van Nijhofﬂaan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 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 bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Achterweg 120, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
kassencomplex en bedrijfsruimte. Ontvangen 16 maart 2012.
- Drechtdijk 107, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
paardenrijbak. Ontvangen 18 maart 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
winkelcentrum “Legmeerplein” fase 2. Ontvangen 19 maart 2012.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kolgans 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een luifel
met windscherm bij de garage. Ontvangen 16 maart 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
draagconstructie tussen de keuken en de woonkamer. Ontvangen 22 maart
2012.
inGetROKKen OmGeVinGsVeRGunninG

Bedrijventerrein uithoorn
- Chemieweg 100 t/m 390, intrekken omgevingsvergunning voor het oprichten
van een garagepark.

\
teR inZAGe

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

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
- Kerklaan, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Kas van
dorpshuis De Quakel voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens diverse evenementen in het jaar 2012 in De Kwakel. Bezwaar t/m 30 april
2012.
- Vuurlijn 30, vergunning aan de Uithoornse Hockeyclub Qui Vive voor het organiseren van het B-jeugd hockey kamp op 26 en 27 mei 2012. Bezwaar t/m 2
mei 2012.

www.uitHOORn.nL

Bedrijventerrein uithoorn
- Handelsweg 7, 7a t/m 7v, omgevingsvergunning voor het oprichten van opslagruimten. Bezwaar: t/m 30 april 2012.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan Thuy Loempia voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van
loempia’s op de koopzondagen in de gemeente Uithoorn. Bezwaar t/m 2 mei
2012.
meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Amstelplein, verklaring van geen bezwaar aan Stichting Sportevenementen Le
Champion voor het organiseren van de Rabo Cycle Tour Amsterdam en het
gebruik van het Amstelplein op 13 mei 2012.
- Kolgans 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een luifel met windscherm bij de garage. Bezwaar: t/m 2 mei 2012.
Zijdelwaard (europarei)
- De Merodelaan 1, verklaring van geen bezwaar aan mevrouw Oosterlee-De
Kam voor het plaatsen van 5 caravans van Jops Kids Express met een interactieve tentoonstelling voor basisschoolkinderen van 30 juni t/m 7 juli 2012.
VentVeRGunninG

Burgemeester en wethouders hebben een ventvergunning verleend voor de jaren
2012, 2013 en 2014 aan de heer W.G.E. Uyttendaele t.b.v. Molly Ice Cream te Amstelveen voor het venten van consumptie-ijs voor de periode van 1 januari 2012 t/m
31 december 2014 in de Gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 3 mei 2012 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking.

Voorlopige voorziening
Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen.
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.
wet miLieuBeHeeR

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

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
Eddy van Wort, Amsteldijk-Noord 180 te Uithoorn. Het betreft een zogenaamde
type A-inrichting waar hout en gereedschap worden opgeslagen en waar timmerwerkzaamheden plaatsvinden. Op deze inrichting 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, 28 maart 2012

VeRKeeRsBesLuit

Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats aan de trottoirzijde van Nijhofﬂaan 36 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in het parkeervak tegenover Nijhofﬂaan 36 wordt opgeheven. Dit verkeersbesluit, inclusief bijbehorende tekening, ligt tot en met 9 mei 2012 ter inzage in het gemeentehuis. Daartegen
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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‘Bereikbaarheid centrum is voor De Kwakel van vitaal belang’
Stevige wortels
Poelwijk weet waarover hij
het heeft. Hij woont, onder-

“De Boterdijk, de Noorddammerweg en de Drechtdijk
zijn voor De Kwakel wat de

“We moeten de eigen identiteit
van het dorp koesteren”

Raadslid Charles Poelwijk van de VVD

“Zo’n karakteristiek stuk van De Kwakel,
dat mogen we niet zomaar verloren laten
gaan.” Raadslid Charles Poelwijk neemt
ons mee naar de Boterdijk, die afgesloten
dreigt te worden voor doorgaand verkeer.
“Op dit moment hebben
we gelukkig nog een mooi
dorpscentrum. Het zou
zonde zijn als dat verdwijnt.”
Aan het woord is Charles
Poelwijk. Het VVD-raadslid
loopt langs de Boterdijk,
een weg die een prominente
plaats inneemt in het
Verkeersstructuurplan
De Kwakel, dat in ontwikkeling is.

Luw gebied
Poelwijk: “Zoals de plannen
nu zijn, wordt de Boterdijk
afgesloten en wordt het
centrum van De Kwakel een
zogeheten luw gebied”. Geen
goed plan, meent het raadslid.
Hij zou het verkeersplan
graag nog willen wijzigen.
“Het is belangrijk dat het
dorpscentrum voor inwoners
en bezoekers bereikbaar blijft.”

broken door korte tussenpauzen, al zo’n twintig jaar
in De Kwakel. Poelwijk: “Mijn
vrouw en ik hebben hier beide
een bedrijf, onze kinderen
gaan in het dorp naar school,
we hebben hier onze vrienden
en we zijn actief in het rijke
verenigingsleven.”
Vitaal belang
Poelwijk acht de bereikbaarheid van het centrum van
vitaal belang voor De Kwakel.
“Dat geldt in economische
zin voor de ondernemers,
maar in sociaal opzicht
zeker ook voor de gemeenschap. Neem het dorpshuis:
je wilt dat mensen daar
eenvoudig kunnen komen.”
Eigen identiteit
We lopen nog een stukje
langs de Boterdijk. Poelwijk
kijkt eens om zich heen.

Zijdelweg en de Wiegerbruinlaan zijn voor Uithoorn:
te belangrijk om af te sluiten.”
Hij vervolgt: “De Kwakel
hoort bij Uithoorn, maar
heeft beslist ook een eigen
identiteit. Die moeten we
koesteren, zeker nu met de

nieuwbouw van De Oker het
inwonertal met 20 procent zal
stijgen. Ook deze nieuwe mensen moeten zich betrokken
kunnen voelen bij het dorp.”
Mogelijkheden
Poelwijk verwacht daarom
dat het gemeentebestuur nog
eens naar de plannen kijkt.
“Als we de Boterdijk afsluiten,
knijpen we het hart van De
Kwakel af. Als het aan mij ligt,
spannen we ons in voor een
andere route. Daar zijn absoluut mogelijkheden voor.”

Alternatief
Poelwijk is blij dat bij
bewonersbijeenkomsten
al volop wordt gesproken
over een andere invulling
van het Verkeersstructuurplan. “Ik hoop dat we met
hulp van de bewoners tot
een goed alternatief komen.
Al was het maar om de
Boterdijk vitaal te houden.
Zo’n karakteristiek
stuk van De Kwakel, dat
mogen we niet verloren
laten gaan.”

Gemeentelijk communicatiebeleid op de agenda
Hoe zorg je als gemeente dat je
je inwoners bereikt met nuttige
en concrete informatie? Het
college van b en w wilde de
mening van de raad over
zijn communicatienota. Daarin
staat wat de gemeente de
komende jaren doet om de
informatievoorziening naar
de inwoners en de medewerkers te verbeteren. Zij moeten
het gevoel hebben juist geïnformeerd te worden en moeten
zich betrokken voelen bij
besluiten die de gemeente

neemt. Want niet duidelijk
is op welke momenten en op
welke manier burgers invloed
kunnen uitoefenen op de
besluitvorming en hoe zij
zelf initiatieven kunnen
nemen om zaken die ze
belangrijk vinden, te verbeteren. Hoewel burgemeester
Oudshoorn aangaf dat het om
een kaderstellende nota gaat,
vonden de raadsleden de nota
iets te algemeen. Zo vroeg
Jordy Keimes van het CDA
zich af wat nu gedaan wordt,
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en met welk budget. Ook waren er vragen over het in de
nota voorgestelde intensievere gebruik van sociale media
zoals Twitter en Facebook.
Zowel Els Gasseling van de
PvdA als Robert Timmers van
Gemeentebelangen vroegen
zich af of dat niet ten koste
gaat van de informatieavonden.
Burgemeester Oudshoorn
zei dat het geen keuze is
tussen traditionele kanalen
en nieuwe media, maar dat
ze elkaar juist aanvullen.

RAADSAGENDA
Datum: 29 maart 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.45 uur

3

Integraal veiligheidsbeleid 20.00 uur

4

Nota communicatiebeleid 21.00 uur

5

Beroep bestemmingsplan Zijdelwaard
21.30 uur

6

Openbaar subsidieregister, motie DUS!
22.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 12 april 2012.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

