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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

n

uithoorn financieel gezond?

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

Dat zijn de woorden van Maarten Levenbach, wethouder Financiën, bij de
presentatie van de jaarrekening 2011
en het programmaplan 2013. “Het kan
natuurlijk niemand ontgaan dat het
economisch klimaat momenteel minder is. In Uithoorn hebben we onze zaken nog steeds onder controle, onze
begroting laat een positief saldo van
171.000 euro onder de streep zien,
maar we moeten vooruitkijken. En dat
beeld is een stuk minder rooskleurig.
Financieel gaat het in Uithoorn tot 2015
nog goed. Maar als we iets verder kijken dan de grens van ons meerjarenperspectief, naar 2016, dan ontstaan
er wel degelijk tekorten. Tekorten die in
de jaren daarna alleen maar zullen oplopen, als we niets doen. Als we doorrekenen tot 2024 zou het tekort zelfs
op drie miljoen komen”.

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 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

Eerste voortgangsrapportage:

Hoe staat de gemeente er nu
financieel voor?
Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste
voortgangsrapportage 2012 voor de begroting vastgesteld. Op 31
mei behandelt de gemeenteraad de rapportage.
B&W informeren de raad elk jaar met twee tussentijdse voortgangsrapportages over de uitvoering van de begroting in het lopende boekjaar. Het doel van deze rapportages is aan de raad de mogelijkheid te bieden bij te sturen. De eerste voortgangsrapportage geeft de situatie weer per eind maart. In de voortgangsrapportage worden alleen financiële afwijkingen en afwijkingen op bestaand beleid gemeld.
De situatie van eind maart 2012 laat een positief begrotingsresultaat zien van € 171.000.
Dit resultaat is de uitwerking van een
zorgvuldige afweging van knelpunten, invulling van speerpunten vanuit het coalitieakkoord en overige
voordelen.
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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

i

16 mei 2012

“Jazeker, maar daar moeten we wel
wat voor doen!”

stresstest
“Dat inzicht leidde bij het college tot het
initiatief voor specifiek beleid op de financieel gezonde status van Uithoorn.
Hoe hebben we dat aangepakt?
We hebben gekozen voor het uitvoeren van een stresstest, een test die de
financiële positie van de gemeente beoordeelt. De test is een soort nulmeting. Met behulp van die nulmeting kan
de raad straks bepalen welke keuzes
hij maakt. Want dat er keuzes gemaakt
moeten worden laat de test heel duide-

lijk zien. De effecten van de verschillende keuzes zijn in de nota Financieel
Gezond in beeld gebracht. Daarmee
heeft de raad een instrument in handen
voor het stellen van de kaders. Zo moeten we samen werken naar een financieel gezonde toekomst voor Uithoorn
en een sluitende begroting tot ver na
2015”.
Keuzes niet eenvoudig
“Zonder al te gedetailleerd op de technische aspecten in te gaan, kan ik zeggen dat het niet gaat om eenvoudige
keuzes. Als er in een gemeentelijke begroting tekorten dreigen kun je immers
slechts twee dingen doen: je zorgt dat
er meer binnenkomt of dat je minder
uitgeeft.
Van beide sporen, verhogen van onze inkomsten en verlagen van onze uitgaven, hebben we in de nota Financieel Gezond de effecten in kaart gebracht. Dat leverde heel wat knoppen
op waaraan we kunnen draaien. Het is
zaak daarbij evenwicht te vinden tussen sparen voor de toekomst en nu dingen doen. Het is aan de raad om te beslissen aan welke knoppen we kunnen
draaien en hoe ver. Wat de keuzes ook
worden, het is onvermijdelijk dat onze
inwoners daar iets van gaan merken”.
Keuzes uitgewerkt
“Voor een financieel gezond Uithoorn

moeten we dus aan de slag. In de nota
Financieel Gezond hebben we de keuzes die voorliggen uitgewerkt. Wat levert keuze A en wat levert keuze B op?
Als we A doen, wat betekent dat dan
voor B? Natuurlijk kan iedereen meedenken over de keuzes. De nota en de
stresstest zijn, net als de jaarrekening
2011 en programmaplan 2013, te vinden op www.uithoorn.nl. Op deze gemeentepagina vindt u nog een toelichting op de jaarrekening 2011, het programmaplan 2013 en de eerste voortgangsrapportage”.
Raad nu aan zet
“De raad staat aan het roer van een
schip dat Uithoorn stuurt naar een gezonde financiële toekomst. Het college heeft de raadsleden met de nota en
de stresstest een kompas gegeven om
de vaarroute te bepalen. Om het einddoel te bereiken moet je wellicht nieuwe wegen verkennen of iets over boord

Programmaplan 2013:

wat kunnen we straks nog doen?
Het college heeft het Programmaplan 2013 aan de raad aangeboden. Het Programmaplan wordt op
31 mei door de raad behandeld
In het Programmaplan staat welke
resultaten het college in 2013 wil bereiken en hoe de financiën van de gemeente zich ontwikkelen.
Er zijn veel onzekerheden waaronder

nieuwe taken die het rijk doorschuift
naar de gemeenten. Het college
streeft er naar om ruimte vrij te maken om nieuw beleid uit te voeren en
financieel gezond te zijn. Het college doet hiertoe voorstellen en vraagt
aan de raad nadere kaders om te komen tot een sluitende begroting 2013
in het najaar.

uitGAVen 2011

inKOmsten 2011

Programmarekening 2011:

Veel gedaan en een positief
saldo van € 0,9 miljoen

toelichting resultaat 2011
De programmarekening 2011 sluit af
met een positief resultaat van € 0,9 miljoen. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door eenmalige voordelen.

-

-

Positief € 0,7 mln.: Algemene uitkering uit het gemeentefonds vanuit het Rijk;
Negatief € 0,7 mln.: Per saldo hogere toevoeging voorziening voor
de projecten Bedrijventerrein, Kootpark en Green Park Aalsmeer BV
(GPA);
Positief € 0,2 mln.: Teruggave energie-belasting als gevolg van bezwaarschrift;
Positief € 0,2 mln.: Lagere bijdrage aan de G2 (Gemeenschappelijke Regeling Aalsmeer – Uithoorn);
Positief € 0,2 mln.: Lagere bijdrage aan de provincie Noord-Holland
voor de aanleg Bustunnel;
Positief € 0,2 mln.: Lagere lasten afvalverwerking en hogere opbrengsten oud papier;
Positief € 0,1 mln.: Lagere lasten
leerlingenvervoer door afname van
het aantal ritten in de 2e helft van
het jaar.

In deel 1 van de programmarekening (jaarverslag) vindt u een volledig overzicht, waarbij het accent ligt
op beleidsinhoudelijke verantwoording. In deel 2 van de programmarekening (jaarrekening) vindt voornamelijk een cijfermatige verantwoording plaats. Vanaf 17 april ligt de programma-rekening ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daarnaast zijn de stukken gepubliceerd op
www.uithoorn.nl
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In hoofdlijnen is de verklaring van het
positieve resultaat van € 0,9 miljoen
als volgt:
-

7

11

met de programmarekening legt het college verantwoording af over hoe
en hoeveel geld in 2011 besteed is. Het gaat in de programmarekening
om de evaluatie en realisatie van de plannen en de gerealiseerde baten
en lasten. Bijna alle plannen zijn gerealiseerd. Het jaar 2011 sluit af met
een positief resultaat van € 0,9 miljoen. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen en op hoofdlijnen een verklaring van het positieve resultaat. in deel 1 van de programmarekening
(jaarverslag) vindt u een volledig overzicht.
Ontwikkelingen
Het jaar 2011 was een druk en ambitieus jaar.
Er zijn belangrijke beleidsstukken behandeld zoals de Nota ‘Energiek op
weg’, Nota onderwijskansenbeleid,
Participatie- en integratienota, Plan
van aanpak en uitgangspunten GRP-5,
Evaluatie en actualisatie Stedelijk Waterplan, Inrichtingsplan Amsterdamseweg, Aangepaste planvorming Iepenlaan, Plan van aanpak Fietsbalans, Nota communicatie 2012-2016, Evaluatie
Buurtbeheer Uithoorn, Conceptkader
uitvoeringsprogramma cultuur, Concept Integraal Veiligheidsbeleid 20122015, Actualisatie bestemmingsplan
Thamerdal, Meerwijk en De Kwakel,
Actualisatie structuurvisie.
Ook in de uitvoering is er veel gebeurd. Voorbeelden hiervan zijn de
aanleg van speelplekken, ingebruikname Praktijkschool, beheer en exploitatie MFA De Legmeer/SAC De Scheg,
inzet Combinatiefunctionaris, Energiereducerende maatregelen Primair Onderwijs, voorbereidende werkzaamheden voor het opwaarderen van het
busstation en uitbreiden van het aantal
DRIS-panelen, oplevering 4e fase busbaan. Ook gebeurde er veel op het gebied van groot onderhoud, herinrichting
van straten en zijn projecten ter hand
genomen uit het Uithoorns Verkeer en
Vervoer Plan (UVVP).

gooien. Dat is geen makkelijk taak, dat
zijn we ons bewust. Samen moeten we
ons schip een veilige haven in loodsen.
Ik wens de raadsleden dan ook wijsheid en een behouden vaart!”
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PROGRAmmA uitGAVen

e min.

% 2011

1. Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening
2. Ontwikkeling Dorpscentrum
3. Duurzaam Uithoorn
4. Economie en Ondernemen
5. Bereikbaarheid
6. Meedoen en Meedenken
7. Opgroeien in Uithoorn
8. Veiligheid
9. Wonen in Uithoorn
10.Financieel gezond Uithoorn
11. Rekeningresultaat

8,30
0,00
7,34
0,48
1,00
14,24
4,67
2,49
17,58
13,75
0,88

11,74
0,00
10,38
0,68
1,42
20,13
6,61
3,52
24,85
19,44
1,24

totaal

70,75

100

e min.

% 2011

11,49
4,21
6,21
24,72
8,53
11,38
4,20

16,24
5,95
8,78
34,95
12,05
16,09
5,94

70,75

100

PROGRAmmA inKOmsten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Belastingen en rechten
Dividendbeleggingen/financiering
Uikering Sociele Voorzieningen/Maatsch. zaken
Algemene uitkering
Doorbereking bouwgrondexploitatie
Aanwending reserves
Overige inkomsten

totaal

Reageren?
De gemeenteraad behandelt op 31 mei 2012 de voorstellen en neemt hierover een besluit. Wilt u uw standpunt aan de raad kenbaar maken voordat besluitvorming plaatsvindt? Dan biedt de raad in ieder geval de mogelijkheid om
in te spreken tijdens zijn vergadering op 31 mei. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Griffie. Als u in gesprek wilt komen met een
individueel raadslid of met een raadsfractie kunt u bij de Griffie de
contactgegevens opvragen. U kunt de Griffie bereiken via email: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963.
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ALGemene inFORmAtie
samenwerking gemeentelijke
belastingdiensten

ingrijpende maatregelen voor het
aanvragen van alle reisdocumenten

B&W van Amstelveen, Aalsmeer,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
hebben besloten de belastingdiensten van deze gemeenten vanaf
2013 samen te voegen. Nu zijn de
gemeenteraden aan zet om toestemming te geven voor het realiseren van
deze samenwerking. Het is vooral
een samenwerking achter de schermen en de inwoners merken er -op
een betere serviceverlening na- verder weinig van. Zij krijgen ook in de
nieuwe opzet namens hun eigen gemeente een belastingaanslag.

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012
vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Kinderen moeten een eigen paspoort
of een Nederlandse identiteitskaart
hebben om naar het buitenland te
kunnen reizen. Dit leidt tot extra drukte bij de balies van het gemeentehuis
en langere levertijden van paspoorten en identiteitskaarten. De Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vanwege het grote aantal extra aanvragen besloten
om twee ingrijpende maatregelen te
nemen. Deze maatregelen gaan in
op woensdag 9 mei 2012. Het doel
hiervan is om de aangevraagde reisdocumenten zo snel als mogelijk uit
te reiken.

uitgangspunt
Uitgangspunt bij de samenwerking is
dat elke gemeenteraad zelf het eigen
belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Daarom
wordt aan de raden voorgesteld de
samenwerking gestalte te geven op
het niveau van de colleges van burgemeester en wethouders. Dus op
het niveau van uitvoering.
Pluspunten
De geplande samenwerking heeft
zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische pluspunten.
- Er ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en

personeelsformatie om het hoofd
te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten en -regels.
- De belastingbetaler krijgt betere
service.
- Medewerkers hebben in een grotere en gespecialiseerde organisatie de kans zich verder te ontwikkelen.
Er is een besparing te realiseren door
integratie van werkprocessen, het
wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen.
Personeel
Alle belastingmedewerkers worden
gehuisvest in Amstelveen. Dit betekent dat de ongeveer 12 medewerkers van de overige gemeenten daar
gaan werken.
Gemeenschappelijke regeling
Voor Aalsmeer en Uithoorn betekent
dit dat de taken voor Woz-belastingen, die nu in de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
Aalsmeer – Uithoorn, zijn opgenomen, daaruit gehaald moeten worden
door deze gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Daarna kunnen de taken in een nieuwe gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht.

Activiteit

Buurt

Datum

Bewonersoverleg
Bewonersoverleg

Thamerdal 22 mei
Meerwijk
30 mei

Plaats
Ponderosa
Nog niet bekend

tijd
19.30 uur
19.30 uur

Afwijkende regeling
huisvuilinzameling
Rond Hemelvaartsdag
Restafval van wijk 4a van donderdag 17 mei naar zaterdag 19 mei.
Restafval van wijk 4b van donderdag 17 mei naar zaterdag 19 mei.
Rond Pinksteren
Restafval van wijk 1 van maandag 28 mei naar zaterdag 26 mei.
Papier van wijk 3b van maandag 28 mei naar zaterdag 26 mei.
Plastic van wijk 2 van maandag 28 mei naar zaterdag 26 mei.
Plastic hoogbouw van maandag 28 mei naar dinsdag 29 mei.

schanskerk
De maatregelen ter beveiliging van
de kerk St. Jan de Doper verlopen
volgens schema. In de loop van zaterdagmiddag 12 mei is de aannemer begonnen met het plaatsen van
steigers rondom beide torens. Deze

werkzaamheden duren waarschijnlijk
enkele weken.
Als zich bijzondere ontwikkelingen
voordoen dan zullen we dit op www.
uithoorn.nl vermelden of via twitter @
Gem_uithoorn

wethouder Ria Zijlstra neemt
milieuvriendelijk materiaal
voor de gemeente in ontvangst
Op 2 mei heeft wethouder Ria Zijlstra op de gemeentewerf accugereedschap en twee elektrische auto’s
in ontvangst genomen. Het gereedschap betreft Pellenc zagen die werken op een zonne-energie. De aanschaf van deze machines geeft de
gemeente gelegenheid tot energieneutraal groenonderhoud. De motorzagen zijn vervangen door accuzagen, die via een zonnepaneel met
zonne-energie worden opgeladen.
Deze machines kunnen drie tot vier
dagen functioneren voordat ze weer
moeten worden opgeladen.
De elektrische auto is een Renault
Kangoo ZE. Brandstof wordt steeds
duurder, maar met deze kleine dichte bestelwagen bespaart de gemeente kosten. De geluidloos rijdende auto is zuiniger door lage energie- en
gebruikskosten en de eerste bedrijfswagen die 100% elektrisch aangedreven is.

uitzondering
Spoedaanvragen vanwege humanitaire redenen vormen een uitzondering. Hierbij gaat het om een vertrek
naar het buitenland vanwege medische redenen of het bijwonen van

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. Zie ecHteR
De twee HieRBOven GenOemDe wijZiGinGen !

uitvOeRinG

In verband met de aanleg van een
fiets- en voetpad voorlangs perceel
Noorddammerweg 44 wordt de oostzijde van de Noorddammerweg tussen de provinciale weg N201 en de
busbaan Uithoorn-Aalsmeer afgesloten in de richting van Legmeer-West.
Vanuit Legmeer-West kunt u wel
over de Noorddammerweg naar de
N201 rijden. De werkzaamheden zullen naar verwachting 2 weken duren
en gaan van start op 21 mei a.s. Op
de N201 is een omleidingsroute aangegeven. De omleiding loopt via de
N201, Poelweg en Randweg. In verband met deze gedeeltelijke afsluiting is op de N201 de links- en rechtsafstrook naar de Noorddammerweg
afgesloten.

2. Aanvragen voor reisdocumenten worden niet in behandeling
genomen indien het huidige
reisdocument tot 1 september
2012 of langer geldig is.
Het vernieuwen van een reisdocument dat op of na 1 september 2012
verloopt, is tijdelijk niet mogelijk. Deze aanvragen worden voorlopig niet
in behandeling genomen. Vanaf 1
maand voordat een paspoort verloopt kan de aanvraag worden gedaan. Dit geldt voor alle reisdocumenten waarvan de geldigheidsdatum verloopt op of na 1 september 2012.
uitzondering
Er wordt een uitzondering gemaakt
voor mensen die op reis gaan naar
een bestemming waarvoor geldt dat
het paspoort nog een minimum aantal maanden geldig moet zijn. Dit
moeten zij kunnen aantonen bij de
aanvraag van het paspoort, bijvoorbeeld door de vliegtickets aan de baliemedewerker te laten zien.
Algemene informatie
Algemene informatie over reisdocumenten leest u op www.paspoortinformatie.nl.

Bijschrijving kinderen in
paspoort vervalt per 26 juni 2012

weRk in
GeDeeLteLijke
AFsLuitinG
nOORDDAmmeRweG

1. Géén spoedaanvragen voor
kinderen t/m 13 jaar en 8 maanden die nog staan bijgeschreven
Er kan geen spoedaanvraag worden ingediend voor kinderen t/m 13
jaar en 8 maanden die nog staan bijgeschreven in het paspoort van (één
van) de ouders. Deze aanvragen worden niet in behandeling genomen.

een begrafenis, onder voorwaarde
dat dit kan worden aangetoond bij de
spoedaanvraag aan de balie van het
gemeentehuis.

Plaatsen liggers viaduct Zijdelweg
(30 en 31 mei)
Volgens de planning worden in de
week vanaf 29 mei ’s avonds en ’s
nachts de liggers van het viaduct Zijdelweg (boven de weg) geplaatst.
Aangezien de werkruimte op de Zijdelweg ter hoogte van het in aanbouw zijnde viaduct beperkt is en de
liggers lang zijn, wordt op 30 en 31
mei ’s avonds en ’s nachts met verkeersstops gewerkt.

tijdelijke verkeersstops
Op woensdag 30 en donderdag 31
mei wordt ongeveer 2 maal per uur
al het verkeer (dus ook fietsers) 10
minuten tegenhouden met behulp
van verkeersregelaars. Doorgang tijdens die tien minuten is niet mogelijk.
De verkeerstops vinden plaats tussen 20.00 uur ’s avonds en 06.00 uur
’s ochtends. Hulpdiensten houden
doorgang. De periode daarna wordt
nadere info
Voor eventuele vragen kunt contact het viaduct overdag afgebouwd (in
opnemen met de heer L. Disseldorp. principe van 7.00 uur tot 17.00 uur
met een vrije uitloop naar 19.00 uur).
Hij is te bereiken op 0297-513 111.
Verkeer ondervindt hiervan in principe geen hinder. Het alternatief zou
een volledige afsluiting zijn gedurenPROject n201+
de twee nachten. Maar dit veroorHeiwerkzaamheden duiker
zaakt onnodig veel overlast.
en fietstunnel
Vanaf 7 mei wordt geheid voor de
aanleg van zowel een doorvaarbare wilt u geen hinder op uw route?
duiker als een fietstunnel aan de Uit- Wie zonder hinder wil reizen, kan rijhoornse kant onder de Zijdelweg. De den via Legmeerdijk of Bovenkerkerheiwerkzaamheden duren ongeveer weg (houd bij de Bovenkerkerweg
zes weken en zijn klaar rond de der- rekening met een doorrijhoogte van
2,50 m.).
de week van juni.

wat is nodig bij aanvragen van
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.
wat is nodig bij aanvragen van
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 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.
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.
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
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O F F I CIË L E ME D E D E L IN GE N E N B E 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.

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 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.
- 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. R. de Noo, 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2013 van de Stadsregio Amsterdam, inzageperiode 16 mei
t/m 14 juni 2012. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijgbaar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111
- Natuurbeheerplan 2013 Noord-Holland . Ter inzage van: 7 mei t/m 18 juni
2012. Info: mevrouw L. Becker, tel.: 0297-513111

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

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.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 42, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de
schuur. Ontvangen 3 mei 2012.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de beleidsregel voor
buitenschoolse opvang (BSO) en sport te wijzigen. Dit betekent dat de leeftijdsgrens voor kinderen op de BSO wordt verruimd van 6-13 jaar naar 4-13 jaar. Ook
wordt losgelaten het uitgangspunt dat kinderen die de sport-BSO bezoeken lid
moeten zijn van de sportvereniging waarbij de sport-BSO is gevestigd. Deze beleidsregel treedt in werking één dag na de datum van bekendmaking, dus op donderdag 17 mei 2012..

De Kwakel
- Boterdijk 42 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen
van de schuur. Ontvangen 3 mei 2012.
- Drechtdijk 8 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen
van het bestaande brugdek. Ontvangen 5 mei 2012.
- Gerberalaan 65, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een
berging/dierenverblijf. Ontvangen 9 mei 2012.
- Het Korte Eind 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
loods. Ontvangen 3 mei 2012.
- Kwakelsepad 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen
van een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Ontvangen 3 mei 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Haas 17, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een accommodatie voor kinderopvang. Beroep: t/m 27 juni 2012.
WIJZIGING BELEIDSREGEL BUITENSCHOOLSE OPVANG EN SPORT

WIJZIGING OVERZICHT VERLEENDE MANDATEN

Burgemeester en wethouders hebben besloten om onderstaande mandaten te
verlenen/in te trekken en de aangegeven wijzigingen door te voeren.
De verleende mandaten en wijzigingen treden met ingang van woensdag 16 mei
2012 in werking. Het overzicht van mandaten ligt ter inzage bij het Gemeentelijk
Informatiecentrum en wordt op www.uithoorn.nl geplaatst.
Nieuwe mandaatverlening
Afdeling Publiekszaken
De volgende bevoegdheden te mandateren aan het hoofd Publiekszaken, de coordinator van de cluster Vergunningen (1e ondermandaat) en aan de coördinator
van de cluster Veiligheid en Handhaving (2e ondermandaat).
- vergunning te verlenen, te weigeren of te verlengen o.g.v. artikel 15 van
de Leegstandswet
- op grond van artikel 30 lid 1 van de Huisvestingswet een onttrekkingsvergunning te verlenen
- op grond van de “Verordening VROM Startersleningen Uithoorn” leningen aan
starters op de woningmarkt te verlenen
- op grond van artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 een
vergunning te verlenen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in
strijd met de publieke functie van de weg.
- Het opleggen van een aanwijzing op grond van artikel 1.65 Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Voorwaarde: van dit mandaat kan slechts
gebruik worden gemaakt als er vooraf overleg is geweest met de portefeuillehouder en met het besluit is ingestemd
Ingetrokken mandaten
Afdeling Ontwikkeling:
- Het verlengen van in overeenkomsten betreffende de optieverlening op en verkoop van industriegronden gestelde termijnen, waarbinnen de wederpartij aan
zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal dienen te voldoen.

Afdeling Publiekszaken:
- Toekenning van huisnummers (artikel 3 verordening straatnaamgeving en
huisnummering Uithoorn 1995)
- Het beslissen op een aanvraag om een milieuvergunning, zoals bedoeld in art.
8.1 WM behoudens in gevallen als bedoeld in art. 8.2 lid 2, 3 en 4 WM (art. 8.2
lid 1) en het voeren van correspondentie in het kader van de procedure
- Actualiseren milieuvergunning als bedoeld in art. 8.22 WM
- Wijziging milieuvergunning als bedoeld in art.8.23 WM
- Wijziging vergunning op verzoek van vergunninghouder als bedoeld in art. 8.24
WM
- Intrekking van de milieuvergunning indien gedurende 3 jaar geen handelingen

-

-

-

zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning dan wel indien de inrichting
geheel of gedeeltelijk is verwoest als bedoeld in artikel 8.25, lid 1 onder c en
onder d WM
Intrekking van de milieuvergunning indien gedurende 3 jaar geen handelingen
zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning dan wel indien de inrichting
geheel of gedeeltelijk is verwoest als bedoeld in artikel 8.25, lid 1 onder c en
onder d WM
Intrekking van de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder als bedoeld in artikel 8.26 WM
Afhandeling meldingen van veranderingen bij vergunningplichtige inrichtingen
als bedoeld in art. 8.19, lid 2 WM
Beslissen op aanvragen voor bouwvergunningen als bedoeld in art. 40 en 45
van de Woningwet. Ook als met toepassing van artikel 50 lid 3 onder a van die
Wet de aanhouding als bedoeld in artikel 50 van die Wet wordt doorbroken
Beslissen op aanvragen voor bouwvergunningen als bedoeld in art. 40 en 45
van de Woningwet, juncto onthefﬁngsverzoeken van het vigerende bestemmingsplan met toepassing van:
1. art. 3.22 Wro(tijdelijke onthefﬁng) of
2. en onthefﬁngsprocedure uit het bestemmingsplan (art. 3.6.1.c Wro), of
3. art. 3.23 Wro (onthefﬁng), en waarbij tijdens de procedure geen zienswijze
is ingediend of waarbij in de procedure wel een zienswijze is ingediend en
B&W hierop een standpunt hebben ingenomen.
Beslissen op aanvragen voor bouwvergunningen als bedoeld in art. 40 en 45
van de Woningwet, Juncto onthefﬁngsverzoeken van het vigerende bestemmingsplan met toepassing van:
1. art. 3.22 Wro(tijdelijke onthefﬁng) of
2. een onthefﬁngsprocedure uit het bestemmingsplan (art. 3.6.1.c Wro), of
3. art. 3.23 Wro (onthefﬁng), en waarbij tijdens de procedure geen zienswijze
is ingediend of waarbij in de procedure wel een zienswijze is ingediend en
B&W hierop een standpunt hebben ingenomen.
Beslissen op verzoeken om gewijzigd gebruik in het kader van bestemmingsplannen, indien B&W hebben besloten de procedure te voeren om met toepassing van een onthefﬁngenprocedure als bedoeld in de Wro onthefﬁng te verlenen van het vigerende bestemmingsplan en waarbij tijdens de procedure geen
zienswijze is ingediend of waarbij in de procedure wel een zienswijze is ingediend en B&W hierop een standpunt hebben ingenomen.

G2
- De uitoefening van aan burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheden uit hoofde van de Wet inburgering nieuwkomers.
- Afsluiten inburgeringscontracten Nieuwkomers.
- Afsluiten inburgeringscontracten Oudkomers.

Aangepaste tekst van bestaande mandaten afdeling Publiekszaken en naamswijzigingen mandaten
Onderwerp

Bevoegd
orgaan

Mandaat

1e ondermandaat

2e ondermandaat

Speciﬁeke
bepaling

Het geven van positieve welstandsadviezen voor
1. bouwwerken waarvoor eerder in een soortgelijke situatie een
positief welstandsadvies (herhalingsplannen) is afgegeven
2. bouwwerken die voldoen aan de in de welstandsnota
opgenomen toetsingscriteria

B&W

Afd.hoofd
Coördinator
Publiekszaken Vergunningen

Coördinator
Veiligheid en
Handhaving

Beslissen op verzoeken om omgevingsvergunningen voor de activiteit
bouwen en de activiteit “uitvoeren van een werk of werkzaamheden en
om wijziging gebruik die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan
maar waarbij op grond van het overgangsrecht van het geldende
bestemmingsplan wel medewerking verleend kan worden.

B&W

Afd.hoofd
Coördinator
Publiekszaken Vergunningen

Coördinator
Veiligheid en
Handhaving

Beoordeling omgevingsvrije/omgevingsplichtige bouwwerken. Besluiten
op aanvragen waarbij verzocht wordt te beoordelen of een bouwwerk
omgevingsverguningsvrij danwel omgevingsvergunningplichtig is.

B&W

Afd.hoofd
Coördinator
Publiekszaken Vergunningen

Coördinator
Veiligheid en
Handhaving

Bevoegd
orgaan

Mandaat
Volmacht/
machtiging

1e ondermandaat

2e ondermandaat

Het aanschrijven tot verwijderen van bomen met iepziekte (art 4.5.8 APV)

B&W

Afd.hoofd

Manager
wijkzaken

Wijkbeheerder

Afsluiten ingebruikgevingsovereenkomsten openbaar groen

B&W

Afd.hoofd

Coördinator
A&O

Allround adviseur A&O

Het aanwijzen van verzamelplaatsen van containers, bakken/boxen en
andere bewaarmiddelen voor huishoudelijke afvalstoffen (4.2.2.6. Apv)

B&W

Afd.hoofd

Coördinator
Beheer

Toezichthouder Geldt niet voor
algehele
voorzieningen

Het aanwijzen van gedeelten van de gemeenten waar huishoudelijke afval- B&W
stoffen in verzamelcontainers moeten worden overgedragen (4.2.28 Apv)

Afd.hoofd

Coördinator
Beheer

toezichthouder

Het aanwijzen van een tijdelijk parkeerverbod ten behoeve van de
werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst (4.4.5 Apv)
o.a. ten behoeve van het straatvegen

B&W

Afd.hoofd

Coördinator
Beheer

toezichthouder

Onthefﬁng betreden plantsoenen (art. 2.4.5 APV)

B&W

Afd.hoofd

Manager
wijkzaken

Wijkbeheerder

Het op basis van het beleid afwijzen van verzoeken om de
uitgifte van openbaar groen

B&W

Afdelingshoofd Coördinator
A&O

allround
adviseur

Het doen van een aanbod tot verkoop van openbaar groen,
binnen de vastgestelde voorwaarden

B&W

Afdelingshoofd Coördinator
A&O

allround
adviseur

Mandaten met naamswijziging en extra ondermandaat afdeling Leefomgeving
Onderwerp

Speciﬁeke
bepaling

Cluster Beheer

Cluster Advies en Ondersteuning

Het volgende mandaat gaat over naar afdeling Leefomgeving en 2de ondermandaat wordt verleend
Onderwerp

Bevoegd
orgaan

Mandaat

1e ondermandaat

2e ondermandaat

Speciﬁeke
bepaling

Verkoop en verhuur van zgn. snippergroen.

B&W

Afd. hoofd

Coördinator
A&O

All round
adviseur groen

M.i.v. 1-1-2005
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Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of
evenementen niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende activiteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
16 mei

The Mix, The Goodmen Live ! Hollands Feest met live artiesten
zoals Danny Panadero en Robert Leroy. Aanvang: 21.00 uur
Entree: €15,-.
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Activiteiten kAlender
16 mei t/m
30 juni

Fototentoonstelling met werk van 3 leden van Fotokring Uithoorn in hal en restaurant van Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Toegang gratis. Open van 8.00-19.00 uur.

17 mei

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

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

19 mei

Stichting Marsiurupan organiseert Indonesische bazaar in De
Scheg, A. van Schendellaan 100A. Tijd: 10.00-17.00 uur. Toegang gratis. Info: 0297-526409. www.marsiurupan.nl

19 mei

The Mix, Harder Than Heavy 6! Drie Duitse metal/hardrock
bands van formaat: Iron Fate, Eternal Reign en Custard. Aanvang: 20.30 uur Entree: €10,-.

19 mei

Thamerkerk: concert ten bate van de indianen in Mexico. De
Amerikaanse pianist en componist Romayne Wheeler treedt
op om geld in te zamelen voor de Tarahumara indianen in
Mexico. Duur: 14.30-17.30 uur. Entree: €15,-. Opbrengst
komt geheel ten goede aan Tarahumara’s. Kaarten via: 0612072890 of bij boekhandel “Ten Hoope”.
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23 t/m 28
mei

Kermis dagelijks van 13.00-23.00 uur, evenemententerrein
Legmeer West

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

Gezond gewicht spreekuur voor een gezond voedingsadvies
bij Keeponweight Coaching. Duur:19:00-20:00 uur Graag aanmelden via 0620021854.

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).

25 mei

NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een lezing door
Gerda Hageman met de titel ‘Koopgedrag van de vrouw’. Aanvang 14.00 uur. Einde: 16.00 uur. Plaats: De Schutse, De Merodelaan. Leden gratis toegang en niet-leden €1,50.

evenementen vanaf juni 2012 staan op www.uithoorn.nl

www.Uithoorn.nl

www.personal-engineer.nl
Hulp bij nieuwbouw en verbouw.

impressie verbouwing Loosdrecht

G

16 Mei 2012

Personal Engineer helpt u probleemloos door het bouwproces.
Ruime ervaring met vergunningsaanvragen.
Specialist in regelgeving en bestemmingsplannen.
info@personal-engineer.nl of bel 06-28849294
ontwerp- en bouwtekeningen • bouwkosten • omgevingsvergunning
bestemmingsplan en bebouwingsmogelijkheden • bouwbegeleiding
bouwkundig en constructief advies • en veel meer!

