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Gemeente Uithoorn
Postadres:
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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, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage 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

Gemeentehuis tijdelijk gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)
en vrijdag 10 mei.
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Weghalen
ﬁetswrakken

COLOFON

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
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Sticker op ﬁetswrak
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het
straatbeeld ontsieren. Tussen 13
mei en 17 mei 2013 zullen deze ﬁetswrakken worden voorzien van een
speciale sticker. Is uw ﬁets voorzien
van deze sticker dan kunt u hem gewoon meenemen.

Wethouder Zijlstra krijgt tips
over binnenklimaat en energie
Op donderdag 25 april jl. hebben vier
groepjes leerlingen van SBO De Dolﬁjn hun onderzoeksresultaten over het
binnenklimaat van hun school gepresenteerd aan wethouder Ria Zijlstra.
Aan de slag met
meetinstrumenten
Gedurende twee maanden zijn de
kinderen aan de slag geweest met
het project Energieke Scholen. Ze
hebben hiervoor échte meetinstrumenten gebruikt, zoals een CO2 meter en een warmtecamera. De leerlingen hebben onderzocht hoe het
met de klimaatbeheersing op De Dolﬁjn gesteld is. Via een circuit met experts hebben ze een kijkje achter de
schermen kunnen nemen in ruimten
van waaruit het binnenklimaat van de
school bestuurd wordt. Wethouder
Zijlstra heeft een tiental tips voor betere klimaatbeheersing en energie-

besparing in ontvangst genomen. Zij
belooft deze adviezen met deskundigen te bestuderen en waar mogelijk
te realiseren.

Goede tips en tops
Wethouder Zijlstra is verrast door de
uitkomsten van het onderzoek: “Er is
hard gewerkt en jullie hebben veel
verstand gekregen van dit soort zaken. Jullie zijn op ideeën gekomen
die grote mensen niet zelf bedacht
hadden.” De kinderen adviseren onder meer bewegingssensoren voor
licht in gangen en toiletten, sterkere
ventilatie overdag om minder CO2 en
meer zuurstof in de lokalen te creëren en verlagen van de verwarmingstemperatuur tijdens gymlessen. Ze
hebben ook oog voor praktische zaken als een swiffer in plaats van een
bezem en een langere stok voor juf
Sonja om het bovenraam te openen.

Op naar de gemeenteraad
De wethouder heeft een afvaardiging
van de kinderen uitgenodigd om in
de gemeenteraad de uitkomsten te
komen presenteren. “Het is heel belangrijk dat de raad op de hoogte is
van energiebesparende mogelijkheden op scholen”. De heer Piet IJsselmuiden van installatiebedrijf Van Zaal
merkt op dat de tips uit het onderzoek
inderdaad de belangrijkste adviezen
zijn op dit gebied.
De medewerkers van Natuur en Milieu Centrum Noord Holland adviseren de kinderen om ook thuis eens
goed te kijken wat je kunt verbeteren.
Op naar de toekomst
Het streven is om volgend schooljaar
op andere scholen in gemeente Uithoorn een dergelijk onderzoek door
leerlingen uit te laten voeren.

Opslaan gestickerde
ﬁetswrakken
Indien uw ﬁets er echter op 23 en 24
mei 2013 nog staat, wordt hij meegenomen naar de gemeentewerf. Deze actie is een samenwerking van
de politie, de gemeentesurveillanten
en de afdeling Leefomgeving van de
gemeente Uithoorn. De afgevoerde
fietswrakken worden tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf.
Kijktijden
Op 27 en 29 mei 2013 kunt u van
10.00-11.00 uur en van 19.00-20.00
uur, op de gemeentewerf aan de Industrieweg 25 te Uithoorn, kijken of
uw ﬁets ertussen staat. Alleen als u
kunt aantonen dat de ﬁets uw eigendom is, kan deze op vertoon van een
geldig legitimatiebewijs, worden afgegeven. Fietswrakken die na 6 weken niet opgehaald zijn, worden afgevoerd en vernietigd.
Meer info
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de gemeentesurveillanten van de
gemeente Uithoorn. Deze kunt u telefonisch bereiken op nummer 0297513111 van maandag t/m donderdag tussen 10.00-10.30 uur en van
13.00-13.30 uur.

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.

sterdam. 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.

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 kunt u vinden in het colofon.

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn

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 Am-

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte,
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 vergunningen. 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 juni
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 aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan / Thamerweg, het aanleggen van 2 stuwen en een nieuwe duiker met
inspectieput. Ontvangen 25 april 2013.

De Kwakel
- Kalslagerweg 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een kas.
Ontvangen 22 april 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van een onderheid terras. Ontvangen 25 april 2013.

WWW.UITHOORN.NL

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Randhoornweg 120, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
sportveldverlichting langs de atletiekbaan. Ontvangen 26 april 2013.
- Kuifmees 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een overkapping. Ontvangen 28 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.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Vergunning kabels en leidingen voor het leggen van een nieuwe gasleiding en het
verwijderen van een oude HD gasleiding op de locatie Buitendijks. Bezwaar t/m 5
juni 2013.
- Vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het waterleidingnetwerk
op de locatie Buitendijks. Bezwaar t/m 6 juni 2013.
- Vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het electriciteitsnetwerk
op de locatie Buitendijks. Bezwaar t/m 6 juni 2013.
- Instemming voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk, gedeelte UTH-06. Bezwaar t/m 7 juni 2013.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, verklaring van geen bezwaar aan Comité 4 mei herdenking
voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op zaterdag 4 mei 2013
om 20.00 uur.

De Kwakel
- Kerklaan, onthefﬁng artikel 35 Drank en horecawet aan de exploitant van Bolle
Pouw voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Koninginnedag
op 30 april 2013 en tijdens de braderie op 15 juni 2013. Bezwaar t/m 7 juni 2013
JAARSTUKKEN 2012 TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de jaarstukken 2012
van de gemeente Uithoorn vanaf heden in het gemeentehuis, dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.
De rekening is ook te koop.
- een programmarekening kost per stuk
- een beheersrekening kost per stuk
- een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening kost per stuk

€ 8,25
€ 94,35
€ 73,10

