
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 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 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.

Tijdelijk: 
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruim-

te, Drechtdijk 113, De Kwakel. Ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2013. Info: 
de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.

- Ontwerp Verkeersbesluit AGV-1 en Ontwerp Beleidsregels voor nautische ver-
gunningen. Ter inzage van 18 april tot 30 mei 2013. Info: Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van Assenbergh, 0900-9394; evelien.
van.assenbergh@waternet.nl

- Regeling verwerking verspreidbare bagger. Ter inzage van 18 april tot 10 ju-
ni 2013. Info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van 
Assenbergh, 0900-9394, evelien.van.assenbergh@waternet.nl

- Ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal”. Ter inzage van 
3 mei t/m 13 juni 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.

 
 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvraag ligt nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 22 april 2013.

 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
- Chemieweg, vergunning aan N.V. Nederlandse Gasunie voor het plaatsen van 

divers materiaal op de openbare weg van 22 t/m 29 april 2013. Bezwaar t/m 3 
juni 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het orga-

niseren van een tuinmarkt op 4 mei 2013. Bezwaar t/m 3 juni 2013.
- Tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West, omgevingsvergunning voor het aan-

leggen van tijdelijke parkeerplaatsen op het bestaande hondenuitlaatveld. Be-
zwaar t/m 7 juni 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100 a, vergunning aan Dance4Schools voor het or-

ganiseren van het evenement Dance4School op 28 april 2013 van 13.00 tot 
17.00 uur. Bezwaar t/m 3 juni 2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan CIF Operator B.V. Rotterdam voor het plaatsen van 2 opslag-

containers op diverse locaties in Uithoorn van 22 april t/m 31 december 2013. 
Bezwaar t/m 3 juni 2013.

- Vergunning aan Monstermania voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden 
om bekendheid te geven aan de komst van Monstermania op 27 april 2013. 
Bezwaar t/m 3 juni 2013.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 VERORDENING LEERLINGENVERVOER UITHOORN 2013 VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken volgens het bepaalde in artikel 
139 van de Gemeentewet bekend dat:

- De gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april 2013 heeft besloten tot vast-
stelling van de verordening: Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013. En 
dat het college van burgemeester en wethouder op 19 maart 2013 heeft beslo-
ten tot vaststelling van de beleidsregels (Beleidsregels Leerlingenvervoer). De 
beleidsregels worden naar aanleiding van het politiek debat van 25 april 2013 
tekstueel aangepast. Deze verordening en beleidsregels treden in werking op 
de eerste dag na deze bekendmaking. De verordening is vanaf 2 mei digitaal 
te raadplegen op www.uithoorn.nl. De beleidsregels zijn na de tekstuele aan-
passing op dezelfde site te raadplegen, De verordening en beleidsregels lig-
gen permanent ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. 

De nieuwe verordening leerlingenvervoer wordt voor het eerst toegepast op aan-
vragen voor leerlingenvervoer voor het schooljaar 2013-2014. De oude Verorde-
ning leerlingenvervoer Uithoorn 2002 wordt per datum inwerkingtreding van de 
nieuwe verordening ingetrokken. De oude verordening leerlingenvervoer blijft wel 
van toepassing voor leerlingenvervoer in het schooljaar 2012-2013.

 TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN INTEGRAAL 
 KINDCENTRUM THAMERDAL
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal met ingang van vrijdag 3 mei 
2013 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Het ontwerpbestemmingsplan Integraal Kind Centrum Thamerdal (IKC) heeft be-
trekking op de nieuwbouw van een integraal kindcentrum aan de Prinses Christi-
nalaan/Kuyperlaan en de herinrichting van het openbaar gebied rondom de nieuw-
bouw. Het IKC komt op de locatie waar nu de Hint staat. Zodra deze is gesloopt, 
wordt het IKC op deze locatie gebouwd. Daarna wordt de Regenboogschool ge-
sloopt. Het IKC gaat ruimte bieden aan een basisschool, een kinderdagverblijf, 
tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang. 
Ter plaatse van de nieuwbouw van het IKC geldt reeds een maatschappelijk be-
stemmingsplan. De nieuwbouw wijkt vanwege de oppervlakte en de hoogte af van 
het geldende bestemmingsplan. Dit is de reden dat het college heeft besloten een 
procedure te starten om het bestemmingsplan te herzien. 
De nieuwbouw van het IKC gebeurt op basis van het design-and-built principe. 
Hierbij neemt een persoon of organisatie onder één contract de verantwoordelijk-
heid op zich voor zowel het ontwerp als de bouw van het IKC.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal” ligt vanaf vrij-
dag 3 mei 2013 tot en met donderdag 13 juni 2013 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, 
gedurende de openingstijden van het dorpshuis. 
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan. 

Uithoorn, 1 mei 2013

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via  www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbe-
sluiten geattendeerd te worden.

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
1 MEI 2013

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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van het 
gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 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: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 

Voor naturalisaties, ondertrouw, eer-
ste inschrijvingen buitenland en in-
zage vergunningen moet u altijd een 
afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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

Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON Oplaadpunten elektrische auto’s
Onlangs is de richtlijn ‘opladen elek-
trische auto’s in Uithoorn’ vastge-
steld. Uitgangspunt voor deze richt-
lijn is dat de eigenaar van een elektri-
sche auto zelf in een laadvoorziening 
voorziet op eigen terrein. Welke mo-
gelijkheden er nog meer zijn en wel-

ke voorwaarden gelden, kunt u lezen 
op www.uithoorn.nl in de digitale ba-
lie onder ‘oplaadpunten elektrische 
auto’s’. Hier vindt u ook de volledige 
richtlijn met alle achtergronden waar-
op de gemeentelijke keuzes zijn ge-
baseerd.

Afsluiting Boterdijk 
ter hoogte van Traverse

De Boterdijk ter hoogte van de krui-
sing Boterdijk-Traverse is van 1 t/m 8 
mei 2013 afgesloten voor doorgaand 
verkeer. 
Dat is nodig vanwege het aanslui-
ten van de waterleiding in het Plan 
De Oker en het maken van een door-
steek door de Boterdijk voor een elek-

trakabel. Gedurende deze afsluiting 
is de Traverse via de Boterdijk niet 
bereikbaar. Er wordt/is een omlei-
dingsroute ingesteld. Deze route is 
met borden aangegeven en loopt via 
Watsonweg, Provincialeweg N196 
(oude N201), Noorddammerweg, 
Vuurlijn, Ringdijk en Kwakelsepad. 

4 meiherdenking 
bij Thamerkerk
Het comité 4 meiherdenking in de ge-
meente Uithoorn nodigt u uit om de 
jaarlijkse plaatselijke herdenking op 
4 mei bij te wonen. De herdenking 
begint om 19.30 uur in het Oranje-
park met een stille tocht. Bij de Tha-
merkerk is er aansluitend om 19.55 
uur een korte bijeenkomst met tek-
sten, o.a. door leerlingen van het 
Alkwin Kollege. KNA verleent muzi-
kale medewerking. Er is gelegenheid 
om meegenomen bloemen neer te 
leggen bij het Stiltemonument.

W W W . U I T H O O R N . N L

Gemeentehuis 
tijdelijk gesloten
Het gemeentehuis is gesloten 
op donderdag 9 mei (Hemel-
vaartsdag) en vrijdag 10 mei.



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Klanttevredenheidsonderzoek 
regiotaxi Amstelland
Het cluster Wmo-voorzieningen van het Sa-
menwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
(G2) gaat in mei een tevredenheidsonder-
zoek uitvoeren onder de gebruikers van de 
Regiotaxi Amstelland.

Op 1 augustus 2011 heeft de G2 een contract 
gesloten met Connexxion voor het Regiotaxi-
vervoer voor inwoners van de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn. Om de tevredenheid 
bij de gebruikers van de Regiotaxi Amstel-
land te meten wordt een tevredenheidson-
derzoek gehouden onder een aantal geselec-
teerde pashouders (steekproef). Hierbij is uit-
gegaan van personen die frequent of inciden-
teel gebruik maken van de Regiotaxi. Daarbij 
zijn ook pashouders geselecteerd die gebruik 
maken van een rollator, rolstoel of scootmo-
biel in de Regiotaxi. 
De geselecteerde pashouders ontvangen 
binnenkort een brief waarin staat vermeld dat 

zij in mei 2013 benaderd worden voor het te-
vredenheidsonderzoek over het gebruik van 
de Regiotaxi Amstelland. 
De resultaten van het klanttevredenheidson-
derzoek worden besproken met Connexxi-
on. Daarnaast worden de resultaten ook be-
kend gemaakt op de G2-pagina in de Nieu-
we Meerbode en op de websites van de ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn. 

Heeft u vragen over het tevredenheidson-
derzoek Regiotaxi Amstelland? Neem dan 
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg. De contactgegevens vindt u links op 
deze pagina.

cursus nt1
In Nederland hebben 1,1 miljoen mensen 
moeite met basisvaardigheden zoals lezen 
en schrijven. Hierdoor functioneren zij on-
voldoende in onze maatschappij en op de 
werkvloer. Voor de meeste mensen is het 
kunnen lezen en schrijven vanzelfspre-
kend. Maar wat als dat voor iemand in uw 
omgeving niet zo is?
Niet alleen werkgevers hebben een ver-
antwoordelijkheid bij de aanpak van laag-
geletterdheid. Ook als collega, familielid, 
buurman of vanuit de brancheorganisatie, 
vakbond of ondernemingsraad kunt u hel-
pen.
Misschien kent u iemand die moeite heeft 
met lezen, schrijven of rekenen? U kunt de-
ze persoon helpen! De G2 biedt de moge-

Het loket Wonen, Welzijn en Zorg heeft een 
nieuwe folder uitgebracht. In deze folder 
staat de (gekantelde) werkwijze van het Lo-
ket WWZ centraal. 
De Kanteling is een werkwijze die past bij de 
uitvoering van de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo). De doelstelling van de 
Wmo is het bevorderen van de zelfredzaam-
heid en participatie van alle burgers. 
Het doel van de Kanteling is om de compen-
satieplicht van gemeenten op een andere 
manier vorm te geven zodat mensen met een 
beperking (lichamelijk, psychisch of chroni-
sche ziekte) betere kansen hebben om vol-
waardig mee te doen in de samenleving. Het 
gaat hierbij om het behoud en bevorderen 
van de zelfredzaamheid en participatie. 
De werkwijze van de Kanteling bestaat uit 
een eerste contact (de melding) waarin eerst 
gekeken wordt of men zelf een oplossing kan 
vinden, al dan niet met hulp van mensen in 
de eigen sociale kring (familie, vrienden, bu-
ren). Daarna volgt het zogenoemde “gesprek 
aan de keukentafel”. In dit gesprek krijgt de 
burger ruimte om zijn verhaal te vertellen aan 
een deskundig persoon: de Wmo consulent. 
Doel van het gesprek is om samen met de 
burger te komen tot inzicht in het probleem 
dat de burger ervaart. De uiteindelijke oplos-
sing van het probleem kan heel goed een an-
dere zijn dan waar de burger in eerste instan-

tie aan dacht. In de nieuwe folder van het Lo-
ket WWZ is het proces van de Kanteling stap 
voor stap beschreven. 
Heeft u vragen over de werkwijze van het Lo-
ket of wilt u een folder ontvangen? Neem dan 
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg. De contactgegevens vindt u links op 
deze pagina.

nieuwe folder voor loket Wonen 
Welzijn en Zorg (loket WWZ)

lijkheid via het ROC een cursus NT1 voor 
Nederlands Sprekenden te volgen. Hierin 
komen de basisvaardigheden aan bod die 
wij allemaal nodig hebben om goed te kun-
nen functioneren binnen de maatschappij. 
Kent u iemand waar deze cursus een uit-
komst voor zal bieden? Neemt u dan con-
tact op met het cluster Werk en Inkomen.

U kunt onze dienstverlening beoordelen 
aan de gemeentebalie / spreekkamers!

Er staat een zuil (met touchescreen) bij de entree van het 
gemeentehuis en daar kunt u een beoordeling achterlaten.

Met uw waardering kan de gemeente haar dienstverleing verder ontwikkelen.




