
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
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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. 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 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. 
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 weekend 

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.

tot 26 mei Atelier de Rode Draad is 7 april gestart met serie van 5 lessen 
Spelend Schilderen op zaterdag vanaf 13.30 uur. Pr. Margriet-
laan 86, lokaal 6. Kosten: €21,- per les. Info Joke Zonneveld: 
020-6418680.

13 apr. Kids@themix. Kinderdisco. The Mix. Aanvang: 19 uur. Entree: 
€3,-.

14 apr. Popprijs Amstelland. The Mix. Aanvang: 20.30 uur. Entree: gratis.
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.
14 apr. Stepgroep Uithoorn organiseert Opstepdag. Maak kennis met 

de step. Locatie: Amstelplein. Begint om 11.00 uur en eindigt om 
15.00 uur. Nadere info: Erik Wolbers, 06-29277827

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

15 apr.  Kunstenaar Frans Kortenhorst opent om 15 uur in galerie Fort 

a/d Drecht de expositie Spiegeling van kunstenaarsgezelschap 
HOLT. Expositie is tot 20 mei te bezichtigen op do/vrij van 14.00-
17.00 uur en op za/zo van 12.00-17.00 uur. Ook op Hemelvaarts-
dag van 14.00-17.00 uur. De galerie ligt aan Grevelingen 50. 

16 apr. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing met mu-
ziek over Zuid-Afrika. Lezing wordt van 14-16 uur verzorgd door 
de heer Hazeveld. Plaats: De Schutse, De Merodelaan. Toegang 
voro leden gratis. Niet-leden: € 1,50. 

16 apr. t/m Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend 
21 mei Schilderen op maandag van 9-12 uur. Kosten: € 21 per les. 
20 apr. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
21 apr. What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10-17 uur. 
21 apr. Toneelvereniging Genesius speelt in Dorpshuis De Quakel de 

musical ‘Huis te koop’. Ook op 27 en 28 april. Aanvang: 20.15 
uur. Entree: €7,50. 

21 apr. Hardcore café in The Mix. Aanvang: 21 uur. Entree: gratis. 
21+22 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. 

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

25 apr. Portaal Gezond Gewicht Amstelland verzorgt van 15.30-16.30 
uur lezing over gezonde voeding en leefstijl. Wijkcentrum Bilder-
dijkhof. Toegang gratis. 

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

28 apr. Cultuur Hart Uithoorn organiseert Dance Classics Party in Tha-
merkerk. dansen op Soul, Disco, R&B en Funk uit jaren 70, 80 en 
90. Aanvang: 20 uur. Entee: €10,- . 

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

30 apr. Feestcomité De Kwakel organiseert 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

Op verschillende plaatsen in de ge-
meente staan fietswrakken die het 
straatbeeld ontsieren. Burgemees-
ter en wethouders hebben besloten 
om deze ‘wrakken’ en ‘weesfietsen’ 
op maandag 16 en dinsdag 17 april 
2012 in Uithoorn en De Kwakel weg 
te halen. Deze actie is een samen-
werking van politie, gemeentesurveil-
lanten en de gemeente Uithoorn. De 
afgevoerde fietswrakken gaan naar 
de gemeentewerf en worden daar tij-
delijk opgeslagen.

stickeren ‘weesfietsen’
Op 31 maart en 1 april 2012 zijn in 
de openbare ruimte staande ‘wees-
fietsen’ voorzien van een speciale 
sticker. Ziet u dat er zo’n sticker op 
uw fiets is geplakt dan kunt u hem 
gewoon meenemen. Maar als uw 
bestickerde fiets er op 16 en 17 april 
nog staat, dan wordt hij meegeno-
men naar de gemeentewerf.

Kijkdagen op gemeentewerf
Op donderdag 19 april en maandag 
23 april 2012 kunt u van 10:00 tot 
11:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur 
op de gemeentewerf, Industrieweg 
25 te Uithoorn, kijken of uw fiets er-
tussen staat. Als u kunt aantonen dat 
de fiets uw eigendom is, krijgt u deze 
terug na vertoon van een geldig legi-
timatiebewijs.

wat gebeurt er met niet 
afgehaalde fietsen?
Fietswrakken en ‘weesfietsen’ die 
na 6 weken nog niet opgehaald zijn, 
worden afgevoerd en vernietigd.

wat is een fietswrak?
Een fiets die technisch onvoldoen-
de geschikt is om ermee te kun-
nen rijden. Er ontbreken essentiële 
onderdelen. De fiets is zo verwaar-
loosd dat aannemelijk is dat de eige-
naar er afstand van heeft gedaan. De 
fiets heeft een zo geringe economi-
sche waarde dat opknappen geen zin 
meer heeft.

wat is een weesfiets?
Een fiets die in de openbare ruimte 
gestald staat en langere tijd niet meer 
is gebruikt. De fiets is wel gebruiks-
klaar en niet direct opvallend of hin-
derlijk. 

nog meer info?
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de gemeentesurveillanten. De-
zen kunt u telefonisch bereiken op 
nummer 0297-513111 van maandag 
t/m donderdag tussen 10:00 uur en 
10:30 uur en van 13:00 uur t/m 13:30 
uur. 

ACtiViteiten KALenDeR

Vanaf 26 juni moeten kinderen een ei-
gen paspoort of een Nederlandse iden-
titeitskaart hebben om naar het buiten-
land 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 voog-
den die kinderen jonger dan 16 jaar 
in hun paspoort bijgeschreven heb-
ben staan, kregen in maart een brief 
van de minister van Binnenlandse Za-
ken 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 mo-
gelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei 
2012 een paspoort of identiteitskaart 
voor uw bijgeschreven kind aan bij Bur-
gerzaken. 
 
wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft toe-
stemming nodig van de ouders/voogd 
om een identiteitskaart te krijgen. Bij 
de aanvraag moeten overlegd worden: 
een schriftelijke toestemmingsverkla-
ring, ondertekend door de ouder(s) 
die het gezag hebben en ook een ko-

Bijschrijving kinderen in 
paspoort vervalt per 26 juni 2012

Fietswrakken

activiteit Buurt Datum Plaats tijd

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

pie van het identiteitsbewijs. Neem ook 
een recente pasfoto mee. Deze moet 
voldoen aan wettelijke eisen en school-
pasfoto’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 toe-
stemmingsverklaring nodig bij de aan-
vraag voor een identiteitskaart.

wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen. De-
ze toestemmingsverklaring moet door 
ouder(s)/ voogd die het gezag heb-
ben, zijn ondertekend en daarbij moet 
ook een kopie legitimatiebewijs zijn ge-
voegd. Neem ook een recente pasfoto 
mee. Deze moet voldoen aan wettelijke 
eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet 
goed. Neem bij de aanvraag het pas-
poort van ouders en eventuele identi-
teitskaart mee.

Levertijd
Op dit moment is de levertijd van een 
paspoort/identiteitskaart 5 werkda-
gen. 
 
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.

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
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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 voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) 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 der-
gelijk 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 be-
handeling 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: 
- 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 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 Nij-
hoffl aan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzij-
de van Nijhoffl aan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 mei 2012. Contactper-
soon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit vrijmarkt Koninginnedag 2012 in dorpscentrum Uithoorn. Ter 
inzage van 15 april t/m 23 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.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelrij 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, 

zijgevel en de achtergevel en het maken van een trapsparing. Ontvangen 30 
maart 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
- Kerklaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de 

Koninginnedagviering op 30 april 2012 van 10.00 tot 18.00 uur.
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dubbel-

zijdige reclamelichtbak. Bezwaar: t/m 17 mei 2012.
- Wilhelminakade 5, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant 

van Café Drinken en Zo t/m 17 maart 2015. Bezwaar t/m 14 mei 2012
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan de combinatiefunctionaris Sport voor het or-

ganiseren van het Sportencircus op 25 april 2012 van 12.15 tot 15.15 uur. Be-
zwaar t/m 15 mei 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 48, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting. 

Bezwaar: t/m 16 mei 2012.

 VERKEERSBESLUIT EVENEMENTEN
Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten in het kader van de Koninginne-
dagviering op 30 april 2012 een vrijmarkt  mogelijk te maken. Hiertoe moeten de 
wegen waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor alle verkeer, 
waarbij op de betreffende wegen op 30 april van 06.00 tot 21.00 uur niet mag wor-
den geparkeerd. 
Dit wordt bereikt door de Prinses Irenelaan (parkeergarage C1000 blijft bereik-
baar), Dorpsstraat, Markplein, Koningin Julianalaan na kruising Prins Clausstraat 
en Wilhelminakade tot aan de Stationsstraat) gesloten te verklaren in beide rich-
tingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op maan-
dag 30 april 2012 van 06.00 tot 21.00 uur door het plaatsen van borden C1 van 
bijlage 1 van het Reglement verkeers regels en verkeers tekens. 
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 23 mei 2012 ter inzage in het 
gemeentehuis. Tegen het besluit kan tot en met deze datum een bezwaarschrift 
worden ingediend.

 STRUCTUURVISIE UITHOORN GEACTUALISEERD
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de Structuurvisie 
Uithoorn is geactualiseerd.
De structuurvisie bevat een brede visie op de toekomst van de gemeente en vormt 
het kader van alle ruimtelijke ontwikkelingen. Alle ruimtelijke aspecten van veel 
verschillende beleidsterreinen komen hierin samen. In de visie is aangegeven 
dat Uithoorn een gemeente is met twee gezichten verdeeld over vier gebieden:
1.  een tuinstedelijk, economisch gezicht in het noorden.
2.  een landelijk gezicht in het zuiden. 
Daartussen liggen:
3.  een overgangsgebied “Langs de Vuurlinie” zonder duidelijk gezicht.
4.  “Oud Uithoorn” waarin beide gezichten terug zijn te vinden. 

Voor deze gebieden is bekeken welke ontwikkelingen daar kunnen plaatsvinden 
en welke kwaliteiten we juist willen behouden. Daarbij zijn diverse opgaven en pro-
jecten opgenomen.
Bij het vaststellen van de oorspronkelijke structuurvisie in 2009 is afgesproken om 
deze jaarlijks te actualiseren. Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad de actu-
alisering structuurvisie 2011 vastgesteld. Dit betreft slechts enkele aanpassingen. 
Vindplaats geactualiseerde structuurvisie
Deze aanpassingen zijn verwerkt in de oorspronkelijke structuurvisie. De geactu-
aliseerde versie is nu elektronisch beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en 
op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl
Meer informatie over de structuurvisie is verkrijgbaar bij de afdeling Ontwikkeling 
(tel. 0297-513111). 

 HERNIEUWDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ZIJDELWAARD 
 VOOR HET DEEL MET DE GROENVOORZIENING AAN DE 
 ANNE FRANKLAAN NAAR AANLEIDING VAN DE UITSPRAAK VAN 
 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE
Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn naar aanleiding van de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 de-
cember 2011 het bestemmingsplan Zijdelwaard voor het deel met de groenvoor-
ziening aan de Anne Franklaan als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPZijdelwaard-vs04, opnieuw vastgesteld. De Raad van State heeft in zijn uit-
spraak geoordeeld dat de gemeente haar besluit over de groenstrook niet deug-
delijk heeft gemotiveerd. Daarmee heeft er geen belangenafweging plaatsgevon-
den. De Raad van State heeft daarop het beroep gegrond verklaard en het vast-
stellingsbesluit wat betreft de desbetreffende groenstrook met de bestemming 
‘Gemengd’ vernietigd. Op 29 maart 2012 heeft hernieuwde besluitvorming plaats 
gevonden voor het deel met de groenvoorziening aan de Anne Franklaan. Hierbij 
is besloten de bestemming ‘Gemengd’ te handhaven. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
13 april 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn geduren-
de de openingstijden van het gemeentehuis 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. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld 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 tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, 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, 11 april 2012

 UITWERKINGSPLAN ‘LEGMEERPLEIN FASE 3’ VASTGESTELD
Op 3 april 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders beslo-
ten het uitwerkingsplan ‘Legmeerplein fase 3’ als vervat in planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.UPLegmeerpl3-VG01, gewijzigd vast te stellen. 
Het uitwerkingsplan ‘Legmeerplein fase 3’ heeft betrekking op het zuidelijke ge-
deelte van het centrumgebied, waar na de sloop van voormalige bebouwing 
nieuwbouw wordt gerealiseerd waar de functies horeca, dienstverlening en maat-
schappelijk mogelijk zijn. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp uitwerkings-
plan hebben betrekking op aanpassingen van de waterparagraaf.
Ter inzage
Het uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de Nota zienswijzen liggen met in-
gang van 13 april 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan is di-
gitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkings-
plan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende de openingstijden van de bibliotheek. 
Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit be-
roep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot het college 
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wij-
ziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van 
het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak 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 voor-
lopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 11 april 2012
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Uitnodiging:
Praat met voorzitter Hans 
Alders over Schiphol
Op woensdag 25 april organiseren de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen en Uithoorn een bewonersbijeenkomst over Schiphol en het 
Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS). Voorzitter van de Al-
derstafel, Hans Alders, geeft die avond tekst en uitleg over het nieuwe 
Stelsel. Inwoners van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn zijn welkom 
in de Crown Business Studio’s Aalsmeer. Op het programma staan 
een presentatie van de heer Alders en een toelichting van Luchtver-
keersleiding Nederland (LVNL) over het Nieuwe Stelsel.. Er is ook vol-
op gelegenheid om uw vragen te stellen. 
U bent van harte welkom om de avond bij te wonen.

Datum: woensdag 25 april a.s.
Tijd:  19.00-22.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Locatie:  Crown Business Studio’s Aalsmeer
 Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer

Meer weten?
Wilt u meer weten over de activiteiten van de Alderstafel en CROS? 
Op www.alderstafel.nl en www.crosnet.nl vindt u allerlei informatie 
over vertegenwoordigers, afspraken en geboekte resultaten. Ook op 
www.bezoekbas.nl en www.amstelveen.nl/schiphol, www.aalsmeer.nl/
schiphol en www.uithoorn.nl  / wonen, wijken / milieu  is informatie te 
lezen die voor u als bewoner van belang kan zijn.



In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf  
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord  
aan Jaap Baak. Hij zit namens het CDA  
in de gemeenteraad van Uithoorn.

1 Welk onderwerp  
wil je op deze plaats 

naar voren brengen?
“De gemeentelijke financiën, 
een onderwerp dat de  
komende tijd prominent  
op de agenda van de gemeen
teraad staat. De gemeente  
stevent bij ongewijzigd  
beleid af op structurele  
begrotingstekorten vanaf 
2 016. Hoog tijd dat we  
daar iets aan gaan doen.”

2 Er is dus nu nog geen 
tekort, maar dat 

komt er wel als er niets 
wordt gedaan. Hoe zit dat?
“Het is vrij simpel: de ge
meente leeft op te grote voet, 
waardoor de kosten van  
het beleid niet volledig door 
structurele inkomsten  
worden gedekt – we geven 
het spaargeld van de gemeente 
uit. Daarnaast kunnen we  
als gemeente niet langer  

rekenen op een groeiende bij
drage van het Rijk. Maar het 
beleid is de kern. Dat zorgt er 
nu voor dat we de rekening 
naar de toekomst schuiven.”

3 Waarom is dit het  
aangewezen moment 

om in actie te komen?
“Je hebt nu eenmaal de plicht 
om iets te doen, zodra je weet 
dat er een probleem is. Boven
dien kan op dit moment een 
bijsturing voldoende zijn. 
Als we wachten, bestaat de 
kans dat we echt moeten in
grijpen. Daarom willen we 
de gemeentelijke financiën 
nu structureel goed regelen.”

4 Wat moet daarvoor 
volgens het CDA  

gebeuren?
“Wij staan voor een kleine, 
slagvaardige overheid die  
heldere prioriteiten stelt.  
Burgers en bedrijven zijn 
mondig genoeg om veel  
zaken zelf te regelen.  
Wanneer je dit als gemeente 

stimuleert in plaats van er zelf 
in te voorzien, kun je kosten 
besparen. Ook willen we dat 
vastgesteld beleid wordt uit
gevoerd voordat we nieuw  

beleid ontwikkelen. Wat  
we zeker niet willen, is voor
zieningen stopzetten, kwali
teitseisen naar beneden  
bijstellen of belastingen laten 
stijgen. Vooral lastenver

zwaring vinden wij in deze 
tijd echt een uiterste middel. 
Hooguit de aanpak van het 
dorpscentrum kan hier een 
uitzondering op zijn.”

5 Hoe kijken de andere 
partijen aan tegen  

dit onderwerp?
“Als voorzitter van de audit
groep die overlegt over de  
financiën van de gemeente heb 
ik gezien dat het gevoel van  
urgentie breed gedeeld wordt 
onder de partijen. Dat is voor 
nu ook genoeg, want we zitten 

nog in de verkennende fase. 
Morgen bespreken we de nota 
‘Uithoorn financieel gezond’ 
tijdens een informerende 
raadsbijeenkomst, eind mei 
volgt een debat. Wat ik wel zie 
in Uithoorn, is een aarzeling 
om inwoners naar hun oordeel 
te vragen. Als we elke twee jaar 
een enquête houden, weten  
we per beleidsterrein exact of 
we het goed of slecht doen. En 
weten we ook in welk onder
werp we moeten investeren. 
Daar zou ik ook graag nog  
eens werk van maken.” 

R A A D s A g E n D A

Datum: 12 april 2012 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening en  
inspreken burgers  

2    Integraal plan Europarei 
19.40 uur

3    Gemeentelijke  
Rioleringsplan 5 (GRP5) 
20.30 uur

4   Nota financieel gezond 
21.15 uur

5   Rechtmatigheid  
jaarrekening 2011  
22.00 uur

6   Herstructurering Wsw 
22.30 uur

Let op: de tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De volgende 
raadsvergadering is op  
donderdag 26 april 2012.  
Op www.uithoorn.nl  
kunt u vergaderingen  
van de gemeenteraad  
terugluisteren.

D E  g E m E E n t E R A A D  v A n  u i t H o o R n  i n f o R m E E R t  u  o v E R  z i j n  A C t i v i t E i t E n

“We hebben nu nog de kans bij 
te sturen, als we wachten wordt 
het misschien flink ingrijpen”

‘De gemeente heeft op te grote voet geleefd’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Vijf vragen aan 
Jaap Baak (CDA)

Bij het bespreken van het  
gemeentelijke veiligheids
beleid vestigden de eenmans
fracties de aandacht op zich. 
Ons Uithoorn verzocht  
om een vandalismemeter.  
Hierin worden de kosten van 
vernielingen weergegeven, 
zodat voor de inwoners duide
lijk is hoeveel zij hieraan  
betalen. “Bewustwording is 
belangrijk, dit kan preventief 
werken”, aldus Benno van 
Dam. Toen Arjan Koopmans 
(Groen Uithoorn) pleitte voor 

een zero tolerancebeleid, 
waarbij vandalen hard wor
den aangepakt en met naam 
en toenaam in de krant ver
schijnen, haalde hij zich de 
afkeuring van de raad op de 
hals. “Hoe ziet u dit voor u?”, 
vroeg PvdA’er Jan Mollema.  
“We kunnen dit niet eens  
regelen”, reageerde Klaas 
Bijlsma van Gemeentebelan
gen. VVD’er Jan Hazen wees 
Koopmans op de onuitvoer
baarheid van zijn motie.  
“We mogen helemaal geen 

namen publiceren, dat is  
tegen de privacywetgeving.” 
Elfriede Henraat (DUS!) 
noemde de motie ‘spierballen
taal’. De mening van het  
college van burgemeester  
en wethouders was vrijwel 
in lijn met die van de raad. 
“De motie is niet reëel, dan 
ben ik nog netjes”, was de 
duidelijke reactie van burge
meester Dagmar Oudshoorn. 
Ons Uithoorn boekte wél 
winst: het college zal de vanda
lismemeter onderzoeken. 

Geen zero tolerance, wellicht wél vandalismemeter

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
Het dagelijks bestuur van het Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
(G2) heeft op 15 maart 2012 de concept 
beleidsregels bijzondere bijstand 2012 
vastgesteld. Deze beleidsregels liggen 
van 12 april 2012 tot en met 25 mei 2012 
ter inzage in het gemeentehuis van Aals-
meer en Uithoorn. Gedurende deze peri-
ode kunnen zienswijzen met betrekking 
tot de beleidsregels ingediend worden. 
Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op ver-
zoek mondeling via de adresgegevens 

ritbijdrage regiotaxi 
Amstelland gewijzigd
Met ingang van 1 april 2012 is de ritbijdrage 
voor het gebruik van de Regiotaxi Amstelland 
verhoogd met 4,9%. Deze ritbijdrage volgt de 
landelijke tariefontwikkelingen voor reizigers in 
het openbaar vervoer. De openbaar vervoers-
tarieven zijn in 2012 met 4,9% gestegen. Het 
dagelijks bestuur van het Samenwerkingsver-
band Aalsmeer-Uithoorn (G2) heeft besloten 
om ook de ritbijdrage voor het Regiotaxi ver-
voer in 2012 te verhogen met 4,9%.

Met ingang van 1 april 2012 gelden de volgende 
ritbijdragen:

ring Prijs per ring

ring 1 € 1,10
ring 2 € 1,60
ring 3 € 2,10
ring 4 € 2,60
ring 5 € 3,15

Heeft u vragen over de wijziging van de ritbij-
dragen voor de Regiotaxi? Neem dan contact 
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De 
gegevens vindt u links op deze pagina.

nationaal Parkeer register
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn (G2) heeft inge-
stemd met het aansluiten bij het Nationaal Par-
keer Register (NPR). Het NPR is een lande-
lijk registratiesysteem voor Gehandicaptenpar-
keerkaarten (GPK). 

In de praktijk worden deze kaarten zeer regel-
matig gestolen. Hierdoor wordt oneigenlijk 
gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheden 
die deze kaart biedt en is een bloeiende han-
del in gestolen gehandicaptenparkeerkaarten 
ontstaan. 

Met een landelijke registratie kan het misbruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart effectief 
worden bestreden. Bij vermissing, diefstal of 
intrekken kan de gemeente de GPK direct blok-
keren en de eigenaar voorzien van een nieuwe, 
vervangende GPK. Het NPR is door alle deel-
nemende gemeenten te raadplegen, waardoor 
gestolen kaarten effectiever opgespoord kun-
nen worden en handhaving op misbruik moge-
lijk is.

Het gebruik van dit Nationaal Parkeer Register 
door gemeenten wordt ondersteund door:

 Chronisch zieken en Gehandicapten Raad 
 (CG Raad) Nederland

 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 Wmo-raden in Nederland

Alle door het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn (G2) afgegeven geldige gehan-
dicaptenparkeerkaarten worden uiterlijk 1 mei 
2012 ingevoerd in het Nationaal Parkeer Regis-
ter. Hierbij worden alleen het kaartnummer, de 
geldigheidsduur en de gemeente die de kaart 
heeft afgegeven geregistreerd. De persoonsge-
gevens zijn alleen bekend bij de gemeente die 
de kaart heeft afgegeven.

Uitreiking eerste prijs puzzel Wmo-krant
Wethouder Ad Verburg (Aalsmeer) heeft de 
eerste prijs aan de winnaar van de puzzel in 
de Wmo-krant overhandigd. Uit de inzendin-
gen is mevrouw van der Velden uit Aalsmeer 
de gelukkige winnaar. Zij is erg verrast met 
deze prijs. De tweede prijs gaat naar heer 
Buissant uit Uithoorn en de 3e prijs naar de 
heer Blok uit Aalsmeer. De G2, samenwer-
kingsverband gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn, wil iedereen van harte feliciteren en 
veel plezier wensen met de prijs. 

De Wmo-krant is afgelopen najaar huis aan 
huis verspreid in de gemeente Aalsmeer en 
Uithoorn. In deze krant staat onder andere: 

wat de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) is, waarom de Wmo vraagt om ver-
andering en de Wmo Adviesraden van Aals-
meer en Uithoorn leggen uit wat zij doen. 
Is de krant aan uw aandacht ontglipt en wilt u 
toch graag de Wmo-krant lezen? Dan kunt u 
een exemplaar afhalen bij het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in het gemeentehuis Aals-
meer en Uithoorn. Het loket is elke werkdag 
geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Ook voor 
andere vragen over wonen, welzijn en zorg 
kunt u bij het loket terecht. 

De krant kunt u ook digitaal bekijken op 
www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl.




