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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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Activiteit Buurt Datum Plaats tijd

Bewonersoverleg Zijdelwaard 24 april De Schutse (kleine zaal) 19.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 24 april Brede School 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

Op woensdag 25 april organiseren 
de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen en Uithoorn een bewonersbij-
eenkomst over Schiphol en het Nieu-
we Normen- en Handhavingsstelsel 
(NNHS). Voorzitter van de Alders-
tafel, Hans Alders, geeft die avond 
tekst en uitleg over het nieuwe Stel-
sel. Inwoners van Aalsmeer, Amstel-
veen en Uithoorn zijn welkom in de 
Crown Business Studio’s Aalsmeer. 
Op het programma staan een pre-
sentatie van de heer Alders en een 
toelichting van Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL) over het Nieuwe 
Stelsel. Tenslotte presenteren de 
CROS*)-bewonersvertegenwoordi-
gers van de drie gemeenten hun vi-
sie. Na de pauze is er in een inter-
actief gedeelte volop de gelegenheid 
voor bewoners van Aalsmeer, Am-
stelveen en Uithoorn om vragen te 
stellen en hun mening te geven. 
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 activitei-
ten van de Alderstafel en CROS? Op 
www.alderstafel.nl en www.crosnet.
nl vindt u allerlei informatie over ver-
tegenwoordigers, afspraken en ge-
boekte resultaten. Ook op www.be-
zoekbas.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.

*) CROS is de Commissie Regionaal 
Overleg luchthaven Schiphol waarin be-
stuurders, bewonersvertegenwoordigers 
en luchtvaartsector zitting hebben.

Gemeentehuis gesloten 
met feestdagen
Op maandag 30 april (Koninginnedag) is het gemeentehuis gesloten. 
Dat is ook het geval op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 
18 mei en maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag). Op genoemde data 
is ook gesloten het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15. 

Bewonersoverleg De Legmeer 
op 24 april
Op 24 april is een bewonersoverleg in De Legmeer, aanvang 19.30 
uur. Ditmaal is de bijeenkomst in de Brede School aan de Randhoorn-
weg. Op de agenda staat o.a.: terugblik op kortebaanwedstrijden 
(11 februari) en de opschoondag (14 maart). Andere agendapunten 
zijn:Koninginnedag (30 april), verzorgen hanging baskets in samen-
werking met de Praktijkschool (mei 2012), budgetten en winkelcen-
trum De Legmeer.

Uitnodiging:
Praat met voorzitter Hans 
Alders over schiphol

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, Industrie-
weg 25, komen kijken of uw fiets ertussen staat. Als u kunt aantonen 
dat de fiets uw eigendom is, krijgt u deze terug na vertoon van een gel-
dig legitimatiebewijs.

wat gebeurt er met niet afgehaalde fietsen?
Fietsen die na 6 weken nog niet opgehaald zijn, worden afgevoerd 

en vernietigd.

meer info?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeen-

tesurveillanten. Dezen kunt u telefonisch berei-
ken op nummer 0297-513111 van maandag 

t/m donderdag tussen 10.00-10.30 uur en 
van 13.00-13.30 uur.

Fietswrakken afgevoerd 
naar gemeentewerf

Vanaf 26 juni moeten kinderen een 
eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het 
buitenland en weer terug naar Neder-
land te kunnen reizen. 

Aanvragen voor 1 mei 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een ei-
gen document nodig? Vraag dat 
dan aan voor 1 mei 2012. Alle ou-
ders en voogden die kinderen jon-
ger dan 16 jaar in hun paspoort bijge-
schreven hebben staan, hebben een 
brief van de minister van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties ge-
kregen. In deze brief staat of uw (nu 
nog) bijgeschreven kind voor 1 sep-
tember 2012 een eigen document no-
dig heeft. Is dat het geval, vraag dan 
zo snel mogelijk, maar in ieder ge-
val vóór 1 mei 2012 een paspoort of 
identiteitskaart voor uw bijgeschre-
ven kind aan bij Burgerzaken. 
 
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 

Bijschrijving kinderen in 
paspoort vervalt per 26 juni 2012

Als u in verband met uw inkomen niet 
of met moeite de gemeentelijke be-
lastingen kunt betalen, kunt u voor 
de gemeentelijke belastingen 2012 
kwijtschelding aanvragen.

Voorwaarden voor kwijtschelding
Of u voor kwijtschelding in aanmer-
king komt, hangt af van uw financië-
le omstandigheden. Wij toetsen kwijt-
scheldingsverzoeken aan de normen 
van het Rijk. 

waarvoor kwijtschelding?
Kwijtschelding is alleen mogelijk voor 
de onroerendezaakbelastingen; af-
valstoffenheffing en rioolrechten over 
2012. Voor de hondenbelasting 
krijgt u geen kwijtschelding. 

meer info
Indien u in aanmerking denkt te ko-
men voor kwijtschelding kunt u con-
tact opnemen met Publiekszaken 
(telefoon 0297-513 111) of Financi-
en (telefoon 0297-513 111). Vragen 
over kwijtschelding kunt u stellen aan 
de medewerkers van beide afdelin-
gen. Zij staan u graag te woord. Een 
kwijtscheldingsformulier kunt u opha-
len bij de balie in het gemeentehuis of 
downloaden via www.uithoorn.nl
 
tijdig aanvragen
Als u uw kwijtscheldingsaanvraag tij-
dig indient voorkomt u invorderings-
kosten.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De Buitenveldertbaan op Schiphol 
is van zondagavond 15 april 23.00 
uur tot naar verwachting zondagoch-
tend 22 april 07.00 uur buiten gebruik 
vanwege regulier jaarlijks onderhoud 
en het uitvoeren van diverse ande-
re werkzaamheden. Van zondagoch-
tend 22 april 07.00 uur tot naar ver-
wachting dinsdagmiddag 24 april 
17.00 uur zal de baan alleen beschik-
baar zijn tijdens daglicht en bij goed 
zicht. 
De Buitenveldertbaan wordt onder 
andere ingezet als landingsbaan bij 
harde westenwind en als startbaan 
bij harde oostenwind. Daarnaast 
wordt de baan in plaats van de Zwa-
nenburgbaan gebruikt als startbaan, 
als het vanwege weersomstandighe-
den niet mogelijk is om gelijktijdig pa-

rallel te starten van de Polderbaan en 
Zwanenburgbaan. 
Bij harde (zuid)westen wind kunnen 
tijdens het onderhoud aan de Bui-
tenveldertbaan, de Kaagbaan en/of 
Schiphol-Oostbaan worden ingezet 
als landingsbaan. Het verkeer na-
dert deze banen over het centrum 
van Amsterdam. Als er harde oosten-
wind is, kan het nodig zijn om tijdens 
het onderhoud aan de Buitenveldert-
baan, de Kaagbaan te gebruiken als 
startbaan naar het noordoosten. De 
vertrekroutes van deze baan komen 
grotendeels overeen met die van de 
Buitenveldertbaan Op www.bezoek-
bas.nl is actuele informatie te vinden 
over de voortgang van de werkzaam-
heden en de consequenties voor het 
baangebruik.

Buitenveldertbaan buiten 
gebruik vanwege onderhoud

Met dagtekening 29 februari 2012 
zijn de aanslagbiljetten gemeentelij-
ke belastingen 2012 verzonden. De 
eerste betaaltermijn is op 31 maart 
2012 vervallen. Vóór deze datum had 
de helft van de verschuldigde belas-
ting betaald moeten zijn. Op 30 april 
2012 vervalt de laatste termijn van 
deze aanslagen. Spoedig daarna 
gaan de aanmanin gen de deur uit en 
daarbij worden aanmaningskosten in 
rekening gebracht. 

Automatische incasso
Wilt u geen risico lopen om een aan-
maning te krijgen, maak dan gebruik 
van de mogelijkheid van automati-
sche incasso. Een machtigingsfor-
mulier is u bij uw aanslag toegezon-
den.
 
meer info
Voor nadere inlichtingen kunt u bel-
len met Cannock Chase, telefoon-
nummer 0487-518517

uw aanslag gemeentelijke belastingen 
2012 al betaald?

kind ouder dan 12 jaar heeft geen 
toestemmingsverklaring nodig bij het 
aanvragen van 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. 
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.

Levertijd 
Vanwege de grote toeloop kunnen 
de levertijden dagelijks veranderen. 
U kunt op www.uithoorn.nl zien of de 
reisdocumenten met de bij uw aan-
vraag behorende datum al zijn ge-
maakt door de producent. Wij advi-
seren u om twee weken na de aan-
vraagdatum telefonisch contact op 
te nemen met Burgerzaken 0297-
513111 om te vragen of uw paspoort/ 
Nederlandse identiteitskaart is gele-
verd.

maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen 
is het verstandig 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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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

18 apr. Cursus Schilderen met olieverf met Piet Reekers in een intro-
ductiecursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Greve-
lingen 56. 

19 apr. Draaien op de draaischijf en handvormen met Martina Dielen 
in een introductiecursus van 4 lessen bij CREA, Fort aan de 
Drecht. 

20 apr. Cursus Schilderen met olieverf met Piet Reekers in een intro-
ductie- cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht. 

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. 
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. 

24 apr. Bewonersoverleg De Legmeer. Ditmaal in de Brede School aan 
de Randhoornweg. Aanvang: 19.30 uur. Einde: 21.30 uur.

26 apr.  Algemene Leden- en vrijwilligersvergadering van de afdeling 
Uithoorn/De Kwakel van het Nederlandse Rode Kruis. Locatie 
De Schutse, de Merodelaan 1. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open 
19.30 uur.

26 apr. Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvou-
dige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 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: 20.00 uur. Entree: € 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. 

2 mei  Cursus Edelsmeden met Marleen van der Kraats in een intro-
ductie- cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Gre-
velingen 56. 

2 mei  Op 5 woensdagmiddagen in mei organiseert De Rijk Trainingen 
de cursus Vriendschap. Bestemd voor 55-plussers. Kosten € 
125. Trainers : Esther de Rijk en Fimke Haarsma. Plaats wordt 
nog bekend gemaakt. Info: 06-53505222 en www.derijktrainin-
gen.nl

3 mei Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Thema: 
Ergotherapie bij geheugenproblemen, Gasten: ergotherapeu-
ten Eva Gosman en Nienke Polman. Aanvang: 19.30 uur. Einde: 
21.30 uur. Toegang gratis

5 mei  Kaarten à Klaverjassen & Pandoeren. Kosten 2,50 euro. In-
schrijven vanaf 13.00 uur en om 13.30 uur begint het kaarten. 
Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.

5 mei  Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00 tot 
15.00 uur. Inlichtingen 0297-525556.

8 mei  Cursus Edelsmeden met Jeroen van Pesch in een introductie-
cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 
56.

9 mei Schapen scheren, 13.30-15.30 uur. Kinderboerderij De Olie-
vaar, A. Philipsweg 10.

10 mei  Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvou-
dige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

11 mei Braderie, Amstelplein, 12.00-21.00 uur.
11 mei Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal open: 

13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deelname: € 2 
(incl. 1x koffi e of thee).

12 mei  Skelterbaan op Amstelplein
12 mei Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61. 12-17 uur. Toegang 

gratis. Info: www.helpdezwerfkat.nl
15 mei  Beeldhouwen en boetseren met Ella de Nijs in een introductie-

cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 
56.

17 mei Elisabeth fi etstocht. Starten tussen 10 en 12 uur bij Dorpshuis 
De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijfkosten € 
3,50. Afstand ± 40 km. Na afl oop ontvangt u een consumptie en 
een leuke attentie.

17 mei Atelier de Rode Draad.1 les Spelend schilderen. Pr. Margriet-
laan 86. 9-30-12.30. Kosten: € 27,50..

23 t/m 28 Kermis dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur, evenemententerrein
mei Legmeer West
23 mei Bingo in ‘t Buurtnest,13.15-16.00 uur
24 mei Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvou-

dige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.
24 mei Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd: 

19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50. 
24/27 mei Hockeytoernooi Qui Vive, B-jeugd. Vuurlijn 30.
25 mei Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal open: 

13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deelname: € 2 
(incl. 1x koffi e of thee).

 Evenementen vanaf juni 2012 staan op 
 www.uithoorn.nl

ACTIVITEITEN KALENDER

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

HERINRICHTING 
NOORSE LIJSTER

De werkzaamheden gaan begin mei 
2012 van start en zullen afhankelijk 
van het weer rond eind juni 2012 ge-
reed zijn.

Tijdelijk parkeren
Tijdens de werkzaamheden kunnen 
bewoners niet altijd met de auto hun 
huis bereiken. In het plantsoen ter 
hoogte van de Polderweg wordt een 
tijdelijke parkeerplaats aangelegd. 
Deze is niet groot genoeg voor alle 
auto’s uit de buurt, sommige bewo-
ners moeten hun auto dus elders in 
de wijk parkeren.

Beplanting
De nieuwe beplanting wordt medio 
november 2012 neergezet. 
Het vervangen van beplanting die 
niet aanslaat gebeurt in het najaar 
van 2013.

Groenvak in eigen beheer?
De bewoners die een groenvak in ei-
gen beheer hebben, moeten de be-
planting daaruit weghalen voordat de 
werkzaamheden beginnen. De be-
trokken bewoners kunnen dit groen 
tijdelijk ergens anders planten. Hier-
voor stelt de gemeente een stuk 
openbaar groen beschikbaar. Na de 
herinrichting kunt u de beplanting 
weer terugzetten. Wie de overeen-
komst wil beëindigen, kan dit schrif-
telijk per post of via e-mail doen t.a.v. 
mevrouw L. Becker-den Boon, afde-
ling Leefomgeving.

Meer informatie
Met vragen of opmerkingen kunt u te-
recht bij de heer E. Wanningen van 
de afdeling Leefomgeving. Hij is te-
lefonisch bereikbaar (0297-51 31 11) 
van maandag t/m donderdag van 

8.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag 
van 8.00 uur tot 11.30 uur.

KRUISING JOHAN 
ENSCHEDEWEG/
ONDERNEMINGSWEG 
TIJDELIJK AFGESLOTEN

Ongeacht de wijze waarop de Am-
sterdamseweg straks bovengronds 
wordt ingericht, moet ook onder-
gronds iets gebeuren: kabels en lei-
dingen moeten worden omgelegd. 
De nutsbedrijven beginnen hiermee 
op maandag 23 april. Naar verwach-
ting is deze ondergrondse omlegging 
eind juni 2012 klaar. Om het werk 
goed te kunnen doen, moet de krui-
sing Johan Enschedeweg/Onderne-
mingsweg tijdelijk worden afgeslo-
ten. De omleidingsroute is met bor-
den aangegeven. Op www.uithoorn.
nl vindt u onder de projectpagina Am-
sterdamseweg de actuele stand van 
zaken. U kunt ons ook volgen via 
Twitter: https://twitter.com/#!/Gem_
Uithoorn 

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de ge-
meentelijke projectleider voor de uit-
voering van de herinrichting, de heer 
J. de Jong. Dit kan telefonisch via 
(0297) 51 31 11 of per e-mail via ge-
meente@uithoorn.nl

VERWACHTE VERKEERS-
MAATREGELEN/
STREMMINGEN M.B.T. 
NIEUWE N201

Het projectbureau N201+ maakt de 
volgende verkeersmaatregelen be-
kend.

Zijdelweg Amstelveen 
April / Mei 2012
- Dam naar ketenterrein voorzien 

van duiker / verlengen duikers Zij-
delweg, inzet verkeersregelaars 
t.b.v. fi etsers.

- (week 21) mei 2012: damwand 
verwijderen, verkeer omleggen 
over bypass (= toekomstig fiets-
pad) richting Uithoorn en over rij-
strook west richting Amstelveen.

- (week 22) mei 2012: liggers aan-
brengen met tijdelijke stremming 
van de Zijdelweg.

WERK IN 
UITVOERING

ALGEMENE INFORMATIE

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes we-
ken 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 beroeps-
schrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroeps-
schrift 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 derge-
lijk 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 tarie-

ventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 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.
- 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 in-

zage van 21 maart t/m 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111.

- Verkeersbesluit Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover Nijhof-
fl aan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzijde van 
Nijhoffl aan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. 
van der Waals, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit vrijmarkt Koninginnedag 2012 in dorpscentrum Uithoorn. Ter inza-
ge van 15 april t/m 23 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111.

- Verkeersbesluit Koninginnedag 2012 in dorpscentrum De Kwakel. Ter inzage van 
18 april t/m 30 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 
 VERKEERSBESLUIT EVENEMENT

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op 30 april 2012, in het kader van 
de Koninginnedagviering, een evenement in De Kwakel  mogelijk te maken. Hiertoe 
moeten de wegen waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor alle ver-

keer, waarbij op de betreffende wegen op 30 april van 09.00 tot 19.00 uur niet mag wor-
den geparkeerd. Dit wordt bereikt door de Drechtdijk vanaf nummer 31 tot en met de 
Kerklaan 2 in De Kwakel gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, rui-
ters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op maandag 30 april 2012 van 09.00 tot 
19.00 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 30 mei 2012 ter inzage in het ge-
meentehuis. Daartegen kunt u tot en met deze datum een bezwaarschrift indienen.

 VERLEENDE VERGUNNING VOOR WERVING DONATEURS 
Burgemeester en wethouders hebben voor de periode 9 juli t/m 14 december 2012 aan 
mevrouw J. Hoek vergunning verleend namens Appco Marketing B.V te Amsterdam 
donateurs te werven t.b.v. VSO Nederland.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiter-
lijk 25 mei 2012 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. 
Voorlopige voorziening
Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de 
arrondissements rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam, met een gemotiveerd verzoekschrift om een voorlopige voorziening te vragen. 
Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Korte Eind 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een ver-

diepingsvloer. Ontvangen 6 april 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Langs de Baan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de wo-

ning. Ontvangen 10 april 2012.
- Zanglijster 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het doortrekken van het dak en 

het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 13 april 2012.
Thamerdal
- Dreeslaan 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van twee privacyschermen in de voortuin. Ontvangen 5 april 
2012.

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeen-
te 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. Bo-
vendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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 offi ciële mededelingen en bekendma-
kingen 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 openingstij-
den. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zo-
als 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 an-
ders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. 
Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemees-

ter en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het 
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaar-

schrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het ver-
strijken 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 ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 

aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector be-
stuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-

genrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in 
Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-

ziening moet ook een motivatie bevatten. Voor 
het aanvragen van een voorlopige voor-

ziening worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht. 

Vervolg op volgende blz.



 18 april 2012

G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
Officiële mededelinGen en bekendmakinGen

 inGetrOkken aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
de legmeer
-	 Legmeerplein,	intrekken	aanvraag	omgevingsvergunning	voor	het	oprichten	van	

een	winkelcentrum	“Legmeerplein”	fase	2.	

 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
-	 Anton	Philipsweg	5b,	omgevingsvergunning	voor	het	plaatsen	van	een	verdie-

pingsvloer.	Bezwaar:	t/m	17	mei	2012.

-	 Amsteldijk-Noord	1,	Ontheffing	artikel	35	Drank-	en	Horecawet	aan	de	heer	Van	
den	Berghe	voor	het	schenken	van	zwakalcoholhoudende	drank	tijdens	de	Dance	
Classic	Party	op	28	april	2012.

	 Ontheffing	later	sluitingsuur	aan	Stichting	Beheer	Historisch	Erfgoed	Uithoorn	voor	
de	Dance	Classic	Party	van	28	op	29	april	2012	tot	02.00	uur.	Bezwaar	t/m	16	mei	
2012.

dorpscentrum
-	 Marktplein	2,	vergunning	aan	Aemstel	Boating	voor	het	organiseren	van	de	offici-

ele	opening	van	Aemstel	Boating	sloepen	verhuur	op	19	april	2012	van	17.00	tot	
19.00	uur.	Bezwaar	t/m	17	mei	2012

de kwakel
-	 nabij	Vrouwenakker,	omgevingsvergunning	voor	het	repareren	van	betonschade	

ter	plaatse	van	de	toegang	tot	de	bewegingskelder	van	de	brug.	Bezwaar:	t/m	23	
mei	2012.

de legmeer	(Burg.	Kootpark,	De	Legmeer,	Legmeer-West,	Buitenhof,	
Park	Krayenhof)
-	 Randhoornweg	100,	verklaring	van	geen	bezwaar	aan	de	Uithoornse	Wieler	Trai-

nings	Club	voor	het	ten	gehore	brengen	van	geluid	tijdens	wijdstrijden	op	24	juni	
2012	van	11.00	tot	14.00	uur	en	op	22	juli	2012	van	10.00	tot	13.00	uur.

Zijdelwaard (europarei)
-	 Zijdelrij	8,	omgevingsvergunning	voor	het	wijzigen	van	de	voorgevel,	zijgevel	en	de	

achtergevel	en	het	maken	van	een	trapsparing.	Bezwaar:	t/m	23	mei	2012.
-	 Arthur	van	Schendellaan	59,	horeca-exploitatievergunning	verleend	aan	de	exploi-

tant	van	wijkcentrum	‘t	Buurtnest	t/m	31	maart	2015.	Bezwaar	t/m	17	mei	2012.	
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Multimate Uithoorn

Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB  Uithoorn
Tel: 0297-564100
Uithoorn@multimate.nl
www.multimate.nl 




