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CO 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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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

Burgernet nu ook in uithoorn
Burgernet is ook in Uithoorn van start gegaan. U hebt daarover thuis
een brief ontvangen. Burgernet wordt voor de zomer in de hele regio
ingevoerd. Iedereen in Uithoorn kan gratis lid worden en eenvoudig
helpen om de eigen buurt nog veiliger te maken. Gewoon, via de telefoon of via sms.
Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie.
Wie eraan meedoet, kan in noodgevallen helpen uitkijken naar bijvoorbeeld vermiste kinderen in de buurt, of naar de dader van een zojuist
gepleegd misdrijf. Veiligheid is heel belangrijk voor iedereen in Uithoorn en De Kwakel. Door te investeren in Burgernet, maken we
het samen nog veiliger. Het werkt heel eenvoudig: u wordt gebeld of krijgt een sms’je, kijkt om u heen en belt terug als u
de gezochte persoon ziet. De politie doet de rest.
Doet u al mee?
Aanmelden is gratis: ga naar www.burgernet.
nl of bel (020) 559.6084.
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4 mei herdenking in uithoorn
Het comité 4 meiherdenking Uithoorn
nodigt u uit om op vrijdag 4 mei mee
te lopen in de Stille Tocht die om
19.30 uur begint in het Oranjepark.
Trommelaars van KNA gaan voorop en tegen 20.00 uur komt de stoet
aan bij het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk. Na de Last
Post is het twee minuten stil en aansluitend wordt het Wilhelmus gezongen. Dan volgt er een kort program-

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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
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ALGemene inFORmAtie

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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
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2 mei 2012

ma m.m.v. leerlingen van De Kajuit,
zangeres Marije Voskamp en bewoners van Europarei. Burgemeester Oudshoorn staat stil bij het jaarthema van 4 mei. Na het leggen van
een krans door burgemeester en wethouders krijgt iedereen gelegenheid
bloemen te leggen en vertelt Margriet
Slurink een verhaal over de jaren ’40’45. Tenslotte is in The Mix gelegenheid nog even na te praten.

Vier inwoners uithoorn
Koninklijk onderscheiden

Praktisch verkeersexamen op
8 en 9 mei 2012

Op vrijdag 27 april zijn 4 inwoners van Uithoorn Koninklijk onderscheiden ter
gelegenheid van Koninginnedag (de zogeheten Algemene Gelegenheid). Ze
zijn door burgemeester Dagmar Oudshoorn gedecoreerd in de raadzaal van
het gemeentehuis in Uithoorn. Mevrouw W. Schmidt-Huender en de heren
C.H. Willems, H.J. Veldman en W.E.M. Verlaan zijn allen benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

Ook dit jaar zullen leerlingen van
groep 7 van de Uithoornse scholen
voor primair onderwijs deelnemen
aan het praktisch verkeersexamen.
Dat vindt plaats op dinsdag 8 en
woensdag 9 mei van 08.30 tot rond
12.45 uur.
Start en finish zijn aan het Potgieterplein. Verder bestaat het parcours uit:

Debat europarei verplaatst
naar 10 mei
Het presidium van de gemeenteraad
van Uithoorn heeft besloten het debat over de Europarei uit te stellen tot
10 mei 2012. De beantwoording van
de door de raadsleden gestelde vragen is nog niet helemaal rond.

De gemeenteraad heeft alle antwoorden nodig om tot een zorgvuldig besluit te komen.
Op 10 mei 2012 staat de Europarei
opnieuw op de vergaderagenda van
de gemeenteraad.

Alfons Ariënslaan, Wiegerbruinlaan
langs het winkelcentrum de Heijermanslaan in. Vervolgens Arthur van
Schendellaan, Achterberglaan en via
de Guido Gezellelaan terug naar het
Potgieterplein. Andere verkeersdeelnemers vragen wij rekening te houden met veel fietsverkeer in/op genoemde straten en tijdstippen.

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

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.

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.

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 krijgen. Bij de aanvraag moeten overlegd worden: een schriftelijke toestemmingsverklaring, ondertekend
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 het
aanvragen van een identiteitskaart.

Levertijd
Vanwege de grote toeloop kunnen
de levertijden dagelijks veranderen.
U kunt op www.uithoorn.nl zien of de
reisdocumenten met de bij uw aanvraag behorende datum al zijn gemaakt door de producent. Wij adviseren u om twee weken na de aanvraagdatum telefonisch contact op
te nemen met Burgerzaken 0297513111 om te vragen of uw paspoort/
Nederlandse identiteitskaart is geleverd.

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-

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 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

Activiteit

Buurt

Datum

Bewonersoverleg
Bewonersoverleg

Thamerdal 22 mei
Meerwijk
30 mei

Plaats
Ponderosa
Nog niet bekend

tijd
20.00 uur
19.30 uur

Gemeentegids 2012
In deze weken wordt de nieuwe gemeentegids huis aan huis verspreid.
Wie de gemeentegids 2012 op 7 mei
nog niet heeft ontvangen, kan deze opvragen bij de receptie van het
gemeentehuis: telefoon 513 111. U

kunt de gids ook per e-mail aanvragen: gemeente@uithoorn.nl Vergeet
dan niet uw adres met postcode te
vermelden. De gemeentegids 2012
is ook digitaal beschikbaar. Kijk hiervoor op www.uithoorn.nl

Onderhoud vaste planten in
openbare ruimte
In deze gemeente staan in het openbaar groen veel vaste planten, het
zijn prima bodembedekkers. Deze
planten worden in het voorjaar kort
gesnoeid. Daardoor zullen ze meer
nieuwe uitlopers maken en komen
hun bodembedekkende eigenschappen nog beter tot hun recht. Onkruid

krijgt veel minder kans en het onderhoud zal eenvoudiger en goedkoper
zijn. Nog een positief gevolg van het
snoeien is een rijke bloei in de zomer.
De afgemaaide vakken zullen er korte tijd, zo’n 10 dagen, wat minder
fraai bijliggen, maar komen daarna
met extra kwaliteit terug.

terugkomavond Buurt in beeld
op 8 mei
De gemeente heeft de taak om de
kwaliteit van de openbare ruimte regelmatig te toetsen. U kunt de gemeente daarbij helpen door uw buurt
te beoordelen. U gaat dan samen
met andere bewoners van de wijk
op pad om in kaart te brengen hoe
de openbare ruimte van uw buurt erbij ligt. Inmiddels heeft u of hebben
bewoners uit uw buurt de openbare
ruimte beoordeeld. Wij hebben de ingevulde kwaliteitsbeoordelingen verwerkt en willen u graag laten weten
welke kwaliteit er uit Buurt in Beeld

komt. De resultaten zullen tijdens
een “terugkomavond” worden toegelicht. Deze bijeenkomst vindt plaats
op 8 mei 2012. Het programma is dan
als volgt:
19.00
19.30
20.15
20.30

Inloop met koffie/thee
in de raadzaal van het
gemeentehuis
Toelichting resultaten
Nabespreking/vragen
Einde
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

Oranje Park. 19.55 uur Kort programma bij Stiltemonument (bij
de Thamerkerk)

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.

5 mei

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

16 mei

The Good Men Live. Spetterende feestavond in jongerencentrum The Mix. 21.00-02.00 uur. Entree: €15,-. Info:
www.thegoodmen.nl

5 mei

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

17 mei

8 mei

Cursus Edelsmeden met Jeroen van Pesch in een introductiecursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 56.

Elisabeth ﬁetstocht. Starten tussen 10.00-12.00 uur bij Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijfkosten €3,50. Afstand ± 40 km. Na aﬂoop ontvangt u een consumptie en een leuke attentie.

17 mei

9 mei

Schapen scheren, 13.30-15.30 uur. Kinderboerderij De Olievaar, A. Philipsweg 10.

Atelier de Rode Draad.1 les Spelend schilderen. Pr. Margrietlaan 86. Tijd: 9-30-12.30. Kosten: € 27,50.

19 mei

10 mei

Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

stichting Marsiurupan organiseert Indonesische bazaar in De
Scheg, A. van Schendellaan 100A. Tijd: 10.00-17.00 uur. Toegang gratis. Info: 0297-52 64 09. www.marsiurupan.nl

11 mei

Braderie, Amstelplein, 12.00-21.00 uur.

23 t/m
28 mei

Kermis dagelijks van 13.00-23.00 uur, evenemententerrein
Legmeer West

11 mei

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal
open: 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deelname: € 2 (incl. 1x kofﬁe of thee).

23 mei

Bingo in ‘t Buurtnest,13.15-16.00 uur

24 mei

Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige 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 kofﬁe of thee).

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
2 mei

2 mei

Cursus Edelsmeden met Marleen van der Kraats in een introductie- cursus van 6 lessen bij CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 56.
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.derijktrainingen.nl

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

12 mei

Skelterbaan op Amstelplein.

12 mei

Open dag Help de Zwerfkat, Thamerweg 61. 12-17 uur. Toegang gratis. Info: www.helpdezwerfkat.nl

3 mei

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

12 mei

BSO Thamerdal, Kinderopvang Solidoe organiseren Goede
Doelen Actie voor de Alpe d’Huez, KWF. Locatie Pr. Christinalaan 120. Duur: 13.00-16.00 uur. Kosten: €5,- voor een activiteitenkaart. Info: deschatvaarders@hotmail.com

4 mei

4 meiherdenking Uithoorn. 19.30 uur Stille Tocht vanaf het

15 mei

Beeldhouwen en boetseren met Ella de Nijs in een introductie-

Evenementen vanaf juni 2012 staan op www.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt
de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

-

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De
openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum 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.

-

-

-

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Fokkemast 64.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Karveel 53.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Roodhalsgans 37.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Roodhalsgans 223.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Nicolaas Beetslaan 140.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Coudenhovenﬂat 2.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Churchillﬂat 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Jan Luikenlaan 25.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning P.C. Hooftlaan 52.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Karel van Manderhof 41.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning De Gasperiﬂat 20.
Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats nabij woning prinses
Christinalaan 114. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit afsluiten aantal wegen in dorpscentrum vanwege braderie. Op
14 juli 2012. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111
Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Bromelialaan
3 te De Kwakel. Ter inzage van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111
Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Schaepmanlaan 22. Ter inzage
van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111
Omgevingsvergunning - activiteit milieu Flower Direct B.V. Beroepstermijn: 3
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. De Noo, 0297-513111.
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.

Dorpscentrum
- Oranjepark / Amsteldijk Noord, verklaring van geen bezwaar aan het Comité
4 meiherdenking Uithoorn voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2012 van 19.30 tot 20.30 uur.
TER INZAGE

Permanent:
- 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.

Tijdelijk:
- 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.
- 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.
- Verkeersbesluit Koninginnedag 2012 in dorpscentrum De Kwakel. Ter inzage
van 18 april t/m 30 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluiten opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen. Al
deze besluiten liggen ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Coudenhovenﬂat 9.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot
de woning Straatsburgﬂat 80.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Langs de Baan 2, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning.
Bezwaar: t/m 7 juni 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zanglijster 1, omgevingsvergunning voor het doortrekken van het dak en het
plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 5 juni 2012.
- Brandgans 46, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw
en dakterras met hekwerk aan de achterzijde van de woning. Bezwaar: t/m 6
juni 2012.
Thamerdal
- Marijnenlaan 32, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Cafetaria Eethuis
Family voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 juli 2012;
- een drank- en horeca vergunning t/m 18 juli 2012.
Bezwaar t/m 31 mei 2012
- Dreeslaan 46, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee privacyschermen in de voortuin. Bezwaar: t/m 4 juni 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, verklaring van geen bezwaar aan Perki voor
het organiseren van een Indonesische Bazaar op 2 juni 2012 in Sporthal de
Scheg.
De Kwakel
- Jaagpad, omgevingsvergunning voor het renoveren van de tolhuissluis en het
plaatsen van een damwand. Bezwaar: t/m 5 juni 2012.

WWW.UITHOORN.NL

BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
PROGRAMMAREKENING 2011 TER INZAGE EN TE KOOP

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de programmarekening van lasten en baten van de gemeente Uithoorn voor 2011 vanaf heden in
het gemeentehuis voor iedereen ter lezing is neergelegd.
De rekening is ook tegen betaling verkrijgbaar. De kosten bedragen:
- voor een programmarekening per stuk € 8,05
- voor een beheersrekening per stuk € 92,15
- voor een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening per stuk € 71,40
VERKEERSBESLUITEN

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning Bromelialaan 3 op te
heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 13 juni 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken XX-JV-37 nabij de woning Schaepmanlaan 22
op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 13 juni 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
OVERZICHT NEVENFUNCTIES EN VERTEGENWOORDIGINGEN
COLLEGELEDEN VASTGESTELD

Op 27 maart 2012 heeft het college het overzicht van de nevenfuncties en vertegenwoordigingen van de collegeleden vastgesteld. Het overzicht is te vinden op
www.uithoorn.nl en ligt permanent ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT KENNISGEVING BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij, onder voorschriften en/of beperkingen ter bescherming van het milieu, aan Flower Direct B.V
gevestigd op het perceel Randweg 121 A te Uithoorn een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning voor de activiteit milieu ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 3 mei 2012
tot en met 13 juni 2012 ter inzage gedurende de openingstijden van de receptiebalie, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren worden ingezien.

Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden tegen ons besluit beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam. Voorwaarde is dat de belanghebbende tijdens de ter inzage legging van
het ontwerpbesluit zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit
niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar redelijkerwijs niet
kan worden verweten. Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de
dag waarop de termijn aﬂoopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór
deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt
dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de
Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de president van de rechtbank Amsterdam. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
behandelen van een beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt
grifﬁerecht geheven.
Uithoorn, 2 mei 2012

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
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

Wist u dat…
de Wmo uitgaat van uw eigen mogelijkheden bij het oplossen van een probleem.
als uw indicatie voor Huishoudelijke Verzorging verloopt u zelf een nieuwe indicatie bij
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg moet
aanvragen.
de Wmo uitgaat van 'niet leunen maar steunen'. Hiermee wordt bedoeld dat de zelfredzaamheid en participatie van burgers
moet worden bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en de overheid
zorgt voor het vangnet.
u maaltijdvoorziening ook kunt aanvragen
bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
de Wmo-raad Uithoorn en de Wmo-raad
Aalsmeer adviseren over maatschappelijke
onderwerpen (zoals een leefbare buurt,
goed vervoer, aangepaste woningen en
ondersteuning bij de zorg).
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg een vrijwillige hulpdienst heeft. Het loket bemiddelt
tussen de vraag van de burger en de vrijwilliger. de hulpdienst is altijd op zoek naar vrijwilligers.
u alle informatie over het Loket en de Wet
maatschappelijke ondersteuning kunt terugvinden op de websites www.aalsmeer.nl of
www.uithoorn.nl.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners
van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn die
moeten rondkomen van een inkomen op of
rond het minimum. De hoogte van uw inkomen,
of het eigen vermogen (eigen huis, spaargelden, caravan, boot, etc.) waarover u beschikt,
is wel van invloed. Als u een inkomen op minimumniveau ontvangt, krijgt u meer vergoed dan
iemand met een wat hoger inkomen. Ga naar
www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl voor de
bedragen.

kinderopvang, oppas- of crèchekosten in
verband met scholing of werk;
orthopedische schoenen, steunzolen;
ouderbijdrage en kosten schoolreisje
(kinderen op de basisschool);
Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens
vindt u links op deze pagina.

Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt u wellicht
aanspraak maken op de bijzondere bijstand.
Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw
inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet en
die uw draagkracht te boven gaan. De kosten
moeten te maken hebben met uw persoonlijke
omstandigheden: beoordeling vindt plaats op
grond van uw individuele situatie. Belangrijk is
dat u de aanvraag vóór de uitgave doet. Daarmee voorkomt u financiële problemen.

Bekendmaking
in zijn openbare vergadering van 29
maart 2012 heeft de gemeenteraad van
de gemeente Uithoorn de volgende
verordeningen vastgesteld:
de Toeslagenverordening Wet werk en
bijstand 2012 Uithoorn;
de Afstemmingsverordening 2012 Uithoorn;
de Re-integratieverordening Uithoorn
2012;
de Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2012;
de Verordening langdurigheidstoeslag
Uithoorn 2012;
de Verordening maatschappelijke participatie 2012 Uithoorn.
Deze verordeningen komen in de plaats
van diverse verordeningen op het gebied
van werk en inkomen en zijn met ingang
van 1 januari 2012 in werking getreden.

Enkele bijzondere kostenposten zijn:
bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
eigen bijdrage thuiszorg;

regel je schulden
Heeft u moeite om rond te komen? Durft u
de rekeningen die binnenkomen niet meer te
openen? Als dit bij u het geval is, wacht dan
niet te lang met het vragen om hulp. De consulenten van de afdeling Werk en inkomen
kunnen voor u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een regeling te treffen voor
uw schulden.
Om zelf weer grip te krijgen op uw financiële
situatie heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting samen met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) een website
ontwikkeld. Deze website www.zelfjeschuldenregelen.nl helpt u bij het vinden van een uitweg

voor uw schulden. Op deze site kunt u door middel van een aantal stappen zelf uw situatie in
kaart brengen en zo grip krijgen op uw eigen
financiën. Ook kunt u hier terecht voor achtergrondinformatie over het aflossen van schulden, de werkwijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven en de ervaringen van anderen.
Indien het u niet lukt om uw financiële problemen zelf op te lossen, wacht dan niet te lang
met het vragen om hulp. Hoe eerder hoe beter.

Op donderdag 17 mei is het gemeentehuis in Aalsmeer en Uithoorn in verband
met Hemelvaartsdag gesloten. Dit is ook
het geval op vrijdag 18 mei en maandag
28 mei (Tweede Pinksterdag). Op deze
dagen zijn de balie van Werk & Inkomen
en het Loket Wonen, Welzijn en Zorg dan
ook gesloten.

