
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 
vervalt de geldigheid van alle kinder-
bijschrijvingen in paspoorten. Kin-
deren moeten een eigen paspoort 
of een Nederlandse identiteitskaart 
hebben om naar het buitenland te 
kunnen reizen. Dit leidt tot extra druk-
te bij de balies van het gemeentehuis 
en langere levertijden van paspoor-
ten en identiteitskaarten. De Minister 
van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties heeft vanwege het gro-
te 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 reis-
documenten zo snel als mogelijk uit 
te reiken.

1.  Géén spoedaanvragen voor 
kinderen t/m 13 jaar en 8 maan-
den die nog staan bijgeschre-
ven

Er kan geen spoedaanvraag wor-
den ingediend voor kinderen t/m 13 
jaar en 8 maanden die nog staan bij-
geschreven in het paspoort van (één 
van) de ouders. Deze aanvragen wor-
den niet in behandeling genomen. 

Uitzondering
Spoedaanvragen vanwege humani-
taire redenen vormen een uitzonde-
ring. Hierbij gaat het om een vertrek 
naar het buitenland vanwege medi-
sche redenen of het bijwonen van 

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

2. Aanvragen voor reisdocumen-
ten worden niet in behandeling 
genomen indien het huidige 
reisdocument tot 1 september 
2012 of langer geldig is.

Het vernieuwen van een reisdocu-
ment dat op of na 1 september 2012 
verloopt, is tijdelijk niet mogelijk. De-
ze aanvragen worden voorlopig niet 
in behandeling genomen. Vanaf 1 
maand voordat een paspoort ver-
loopt kan de aanvraag worden ge-
daan. Dit geldt voor alle reisdocu-
menten waarvan de geldigheids-
datum verloopt op of na 1 septem-
ber 2012.

Uitzondering
Er wordt een uitzondering gemaakt 
voor mensen die op reis gaan naar 
een bestemming waarvoor geldt dat 
het paspoort nog een minimum aan-
tal maanden geldig moet zijn. Dit 
moeten zij kunnen aantonen bij de 
aanvraag van het paspoort, bijvoor-
beeld door de vliegtickets aan de ba-
liemedewerker te laten zien. 

Algemene informatie
Algemene informatie over reisdocu-
menten leest u op www.paspoortin-
formatie.nl.

Ingrijpende maatregelen voor het 
aanvragen van alle reisdocumenten

Vanaf 26 juni moeten kinderen een 
eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het 
buitenland en weer terug naar Neder-
land te kunnen reizen. ZIE ECHTER 
DE TWEE HIERBOVEN GENOEM-
DE WIJZIGINGEN !

 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 krij-
gen. Bij de aanvraag moeten over-
legd worden: een schriftelijke toe-
stemmingsverklaring, ondertekend 
door de ouder(s) die het gezag heb-
ben en ook een kopie van het iden-
titeitsbewijs. Neem ook een recen-
te pasfoto mee. Deze moet voldoen 
aan wettelijke eisen en schoolpasfo-
to’s zijn vaak niet goed. Neem bij de 
aanvraag het paspoort van ouders en 
eventuele identiteitskaart mee. Een 
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 recen-
te pasfoto mee. Deze moet voldoen 
aan wettelijke eisen en schoolpasfo-
to’s zijn vaak niet goed. Neem bij de 
aanvraag het paspoort van ouders en 
eventuele identiteitskaart mee.

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

Maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen 
is het verstandig om een afspraak te 
maken. Heeft u vragen of wilt u een 
afspraak maken, neem dan contact 
op met Burgerzaken 0297-513111.

Meer info?
U kunt meer lezen over het verval-
len van de geldigheid van de kinder-
bijschrijving op www.uithoorn.nl en  
www.paspoortinformatie.nl.
Heeft u kinderen in uw paspoort bij-
geschreven staan maar geen brief 
ontvangen, dan kunt u de brief lezen 
op www.paspoortinformatie.nl

Bijschrijving kinderen in 
paspoort vervalt per 26 juni 2012
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Omleiding voor bedrijventerrein 
en doorgaand verkeer
Bewoners, winkelend publiek, hulp-
diensten en bevoorradingsverkeer 
moeten het dorpscentrum zo goed 
mogelijk kunnen bereiken. Om op-
stoppingen te voorkomen wordt ver-
keer van en naar het bedrijventerrein 
en doorgaand verkeer omgeleid via 
Wiegerbruinlaan en Zijdelweg. Van-
af de Stationsstraat zijn Wilhelmina-
kade en Marktplein alleen toeganke-
lijk voor bevoorradingsverkeer en be-
woners van het dorpscentrum.

Fietsers
Fietsers kunnen niet over de rotonde 
rijden; er is te weinig ruimte om een 
veilige voorziening aan te leggen. 
Fietsers van en naar de N201 wor-
den omgeleid via de Admiraal van 
Ghentlaan of Dorpsstraat.

sanering
Bij de aanleg van de nieuwe riolering 
wordt het asfalt over de hele breed-
te van de straat weggehaald. Door 
de samenstelling van het asfalt in 
het verleden is sanering van asfalt 
en bodem noodzakelijk. De sane-
ring levert geen gevaar op voor om-
wonenden. Wel hebben de werkne-
mers van de aannemer beschermen-
de kleding aan om direct contact met 
verontreinigingen in het asfalt en bo-
dem te voorkomen. Om diezelfde re-
den wordt het werkterrein met hek-
ken afgesloten.

WERK IN 
UITVOERING

WERKZAAMHEDEN IN 
OUDE DORP 

De riolering van de Prins Bernhard-
laan en een deel van de Prinses 
Christinalaan moet worden vervan-
gen. De werkzaamheden hebben in-
grijpende gevolgen voor het verkeer 
van en naar het dorpscentrum en de 
wijken daaromheen. Op 4 juni begin-
nen de werkzaamheden aan de Prin-
ses Christinalaan tussen de Admiraal 
Tromplaan en de rotonde in de Prins 
Bernhardlaan/Thamerlaan. Eind au-
gustus beginnen de werkzaamheden 
aan de Prins Bernhardlaan. Eerst 
wordt het gedeelte tussen Prinses 
Irenelaan en Koningin Julianalaan af-
gesloten, daarna het stuk tussen Ko-
ningin Julianalaan en Stationsstraat. 
In totaal zullen de werkzaamheden 
vier maanden in beslag nemen. Infor-
matie over actuele omleidingsroutes 
is te vinden op www.nhbereikbaar.nl

Winkels en woningen bereikbaar
Vanaf de N201 rijdt personen- en be-
voorradingsverkeer langs de werk-
zaamheden op de rotonde via de 
Prinses Irenelaan naar het centrum. 
Hiervoor wordt een omleiding ge-
maakt langs de rotonde. Alle overi-
ge op- en afritten van de rotonde zijn 
afgesloten. De rotonde is richting de 
N201 geheel afgesloten. Uit het cen-
trum vandaan heeft het personen- en 
bevoorradingsverkeer verschillende 
mogelijkheden om via Thamerdal de 
N201 te bereiken.

schanskerk
 
Als zich bijzondere ontwikkelingen voordoen dan zullen we dit op 
www.uithoorn.nl vermelden of via twitter @Gem_uithoorn

Buurtoverleg Meerwijk
Op woensdag 30 mei is er vanaf 19.30 uur in Het Rechthuis weer een 
buurtoverleg Meerwijk. Daarbij gaat het ondermeer over de speer-
punten die tijdens de ‘Meerwijk Meeting’ in februari jl. gezamenlijk zijn 
vastgesteld. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte om informatie over 

andere buurtzaken uit te wisselen. In ieder geval praten we u die 
avond ook bij over de werkgroep ‘Veilige verbinding tussen Meer-

wijk Oost en West’ en bespreken we de aanvragen voor bijdra-
gen uit het buurtbeheerbudget; o.a. voor het openingseve-

nement ‘Skatepark Uithoorn’ op zondag 8 juli. Maar ook 
‘Burendag’ op zaterdag 22 september komt aan de 

orde. De inwoners van Meerwijk hebben thuis 
een uitnodiging ontvangen voor het buurto-

verleg op 30 mei. Van harte welkom.

Eind 2011 hebben B&W een besluit 
genomen over stimuleringsmaatre-
gelen op de koopwoningmarkt in Uit-
hoorn. Deze maatregelen zijn be-
doeld om de doorstroming op de 
stagnerende woningmarkt te bevor-
deren. Een van de maatregelen is 
dat van de in het verleden gelabel-
de woningen het label komt te ver-
vallen, maar bij woningen met een 
woon-zorgfunctie blijft het label ge-
handhaafd. 

Bezorgde VVE
Inmiddels hebben verschillende be-
woners en Verenigingen Van Eigena-
ren (VVE) bij de gemeente hun zor-
gen over dit onderdeel van de stimu-
leringsmaatregelen geuit. Een VVE 
kan zelf de afweging maken of zij 
deze labeling wenst voort te zetten. 
Hiertoe moet een VVE de akte van 
splitsing wijzigen. Voor een wijziging 
van de akte van splitsing moet de no-
taris worden ingeschakeld en moet 
er mogelijk toestemming komen van 
de hypotheeknemers. Mogelijk is het 
voor een VVE wenselijk dat de ge-

meente tijdelijk de stimuleringsmaat-
regel ten aanzien van het afschaffen 
van de labeling van bestaande seni-
orenkoopwoningen opschort, zodat 
ten tijde van het aanpassen van de 
akte er geen woningen aan andere 
huishoudens dan senioren kunnen 
worden verkocht.

Tijdelijk opschorting labeling 
bestaande seniorenwoningen
In april jl. hebben B&W inderdaad be-
sloten om het onderdeel van de nieu-
we stimuleringsmaatregelen dat be-
trekking heeft op de labeling voor se-
niorenkoopwoningen tijdelijk op te 
schorten indien daar behoefte aan 
is. Deze opschorting wordt in werking 
gesteld indien een VVE hiertoe een 
officieel verzoek bij de gemeente in-
dient. VVE’s kunnen tot 1 augustus 
2012 een dergelijk verzoek indienen. 

Op het moment dat een VVE dit ver-
zoek indient, zal de gemeente het be-
leid ten aanzien van de labeling van 
bestaande seniorenkoopwoningen 
tot uiterlijk 1 januari 2013 opschorten.

Labeling voor bestaande 
seniorenkoopwoningen op 
verzoek opgeschort

Gemeentehuis gesloten 
met feestdagen
Op maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis geslo-
ten. Op genoemde datum zijn is ook gesloten het scheidingsdepot en 
het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15.
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Afwijkende regeling 
huisvuilinzameling 
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.

U kunt ons helpen bij verbeteren 
digitale dienstverlening
Een goede dienstverlening be-
gint met inzicht in de klanttevreden-
heid. Wat vindt u van de gemeente-
lijke dienstverlening via de websi-
te en hoe zou deze kunnen verbe-
teren? Met uw waardering kunnen 
wij onze dienstverlening aanpassen 
aan uw wensen en behoeften. Van-
af nu kunt u de gemeentelijke digitale 
dienstverlening beoordelen via www.
uithoorn.nl
 
Beoordelen van digitale 
dienstverlening 
U kunt de webpagina’s van de digita-
le balie beoordelen met behulp van 
een smiley: een groene smiley voor 
informatie die u begrijpelijk vindt, een 
oranje wanneer u de informatie matig 

vindt en een rode als u de informatie 
niet begrijpt. Het kost niet veel tijd om 
een beoordeling te geven.

Dankzij uw medewerking krijgen we 
inzicht in de waardering van onze di-
gitale dienstverlening en kunnen de-
ze waar nodig gericht verbeteren. In 
het najaar krijgt u gelegenheid ook 
via de telefoon uw waardering door 
te geven. Nog andere mogelijkheden 
volgen later.

Conceptbegroting 2013 
Stadsregio Amsterdam ter inzage
De conceptbegroting 2013 van 
de Stadsregio Amsterdam ligt tot 14 
juni 2012 voor een ieder ter inzage bij 
receptie van het gemeentehuis. Te-

gen betaling is een afschrift te ver-
krijgen. U kunt de conceptbegroting 
ook inzien via de website van de ge-
meente Uithoorn.

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

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of 
evenementen niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende acti-
viteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer in-
formatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

16 mei t/m Fototentoonstelling met werk van 3 leden van Fotokring 
30 juni Uithoorn in hal en restaurant van Het Hoge Heem, Wieger-

bruinlaan 29. Toegang gratis. Open van 8.00-19.00 uur. 

23 t/m  Kermis dagelijks van 13.00-23.00 uur, evenemententerrein
28 mei Legmeer West.

23 mei Bingo in ‘t Buurtnest,13.15-16.00 uur.

24 mei Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige 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 aan-
melden via 06-20021854.

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. Deel-
name: €2,- (incl. 1x koffi e of thee).

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

27 mei  Expositie ‘Fryske Frijheid’ in galerie Fort a/d Drecht. Open do/
tot 1 juli vr 14.00-17.00 uur, za/zo 12.00-17.00 uur.

1 juni Klaverjassen bij Legmeervogels. Sportpark de Randhoorn, 
Randhoornweg 1. 20.00-23.30 uur. Deelname: €3,-. 

2+3 juni Kunstroute Zijdelveld. Beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur. 
In tuinen staat aangegeven waar u expositie kunt bezoeken. 
Info:www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld.

2+3 juni  Kano/polotoernooi Michiel de Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253.

2 juni Open dag Quaker Chemical, Industrieweg 7. 13.00-16.00 uur. 

3 juni Tuin Bram de Groote open van 13.00-16.00 uur.

4 t/m 7 juni Avondvierdaagse.

2 juni/ Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilder- 
30 juni en op zaterdag van 13.30-16.30 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kos-

ten: €105,-. Info: 020-6418680.

4 juni/ Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilde-
2 juli ren op maandag van 9.00-12.00 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kos-

ten: €105,-. Info: 020-6418680. 

7 juni Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

8 juni Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal 
open: 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deel-
name: €2,- (incl. 1x koffi e of thee).

8 t/m10 juni Sport&Spelweekend Legmeervogels, Randhoornweg 100. 

16 juni Culinair Uithoorn, Dorpscentrum, 14.00-21.00 uur. Nadere in-
fo: www.culinairuithoornaandeamstel.nl

21 juni Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

21 juni Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50. 

27 juni Bingo in ’t Buurtnest, 1315-16.00 uur.

30 juni Braderie De Kwakel. 10-.0018.00 uur

30 juni Goud van Oud in Dorpscentrum

30 juni t/m Jop Kids Express, De Schutse en De Burght.
7 juli 

Evenementen vanaf juli 2012 staan op www.uithoorn.nl

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 bibli-
otheek 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 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 voor-

ziening 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 be-
slissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht 

van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam. Voor de behandeling van het beroepsschrift 

door de rechtbank worden u griffi ekosten in re-
kening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 

heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de presi-

dent van de rechtbank in Amster-
dam te verzoeken een voor-

lopige 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 Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Koninginnedag 2012 in dorpscentrum De Kwakel. Ter inzage 

van 18 april t/m 30 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111. 

- 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 Coudenhovenfl at 9.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Straatsburgfl at 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 Coudenhovenfl at 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 Churchillfl at 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 Gasperifl at 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 gereserveer-
de 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, 0297-
513111

- 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 verkrijg-
baar. 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

 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
- Industrieweg 20, ontheffi ng later sluitingsuur aan Danscentrum Colijn op 17 

mei 2012 tot 03.00 uur. Bezwaar t/m 26 juni 2012
De Kwakel
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar aan Sport en Spel voor het organise-

ren van het Sport- en Spelweekend van 18 t/m 20 mei 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 32, ontheffi ng voor het ten gehore brengen van geluid op19 mei 2012 

van 15.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 25 juni 2012.
- Het Fort 4, 5 en 6, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk herbouwen van 

3 woningen. Bezwaar: t/m 26 juni 2012.
Thamerdal
- Marijnenlaan 32, vergunning aan de exploitant Eethuis Cafetaria Family voor:

- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 9 mei 2015;
- een drank- en horeca vergunning.

 Bezwaar t/m 25 juni 2012
- Prinses Christinalaan 120, vergunning aan BSO Thamerdal voor het organise-

ren van een Goede doelen actie KWF op 12 mei 2012 van 13.00 tot 16.00 uur. 
Bezwaar t/m 20 juni 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendelllaan 100a, vergunning aan Stichting Marsiurupan voor 

het organiseren van een Indonesische Bazaar op 19 mei 2012 in Sporthal de 
Scheg. Bezwaar t/m 25 juni 2012.

- Europarei 3, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler Trainings-
club voor het organiseren van een BMX wedstrijd op 10 juni 2012 van 09.00 tot 
16.00 uur.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- De Kwakel Zuid (De Oker), aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van 45 woningen (bouwnummers 85 t/m 129).



In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen 
aan’ geven we vijfmaal het woord aan  
Arjan Koopmans. Hij zit namens Groen 
Uithoorn in de gemeenteraad van Uithoorn.

1 Waar wil je het  
op deze pagina  

over hebben?
“Over een deel van het raads
werk dat indirect te maken 
heeft met de gemeenteraad 
en alles met Uithoorn:  
de stadsregio. Uithoorn 
is lid van de stadsregio  
Amsterdam en ik zit namens 
de gemeente  raad in de regio
raad. Als het gaat om gemeente
overstijgende vraagstukken 
neemt de stadsregio  
belangrijke besluiten op  

het gebied van wonen, eco
nomie, jeugdzorg, verkeer  
en openbaar vervoer. Vooral 
die laatste twee onderwerpen 
 vind ik van belang.”

2 Wat maakt verkeer 
en openbaar  

vervoer zo belangrijk?
“Verkeer en vervoer waren 
voor mij een van de belang
rijkste redenen om politiek 

actief te worden. Verkeersvei
ligheid wordt bijvoorbeeld 
te vaak beschouwd vanuit 
het perspectief van de auto
mobilist. Fietsers, spelende 
kinderen, voetgangers – ze 
zijn minstens zo belangrijk. 
Er is op dat vlak nog een hoop 
te verbeteren. En wat open
baar vervoer betreft, lijkt een 
goede ontsluiting mij voor 
Uithoorn een groot goed. In de 
regioraad strijd ik hiervoor.”

3 Waarom is dit nodig?
“Voor 2013 zijn de 

budgetten voor de vervoers
maatschappijen naar 
beneden bijgesteld. Dit kan 
gevolgen hebben voor het 
aantal lijnen dat rijdt, voor de 
frequentie waarmee bussen 
rijden of voor de tarieven  
die worden gerekend.  

Ik strijd er vooral voor dat lijn 
170 van en naar Amsterdam 
blijft rijden, ook als nachtbus 
voor jongeren. Gelukkig 
ziet het er nu naar uit dat 
lijn 170 niet verdwijnt.” 

4 Is dit een onderwerp 
dat leeft in Uithoorn?

“Nee, maar dat vind ik ook 
niet vreemd. Wie gaat er  
nu vanuit dat een buslijn  
verdwijnt? Het lijkt me  
logisch dat inwoners pas  
in actie komen wanneer  
een plan negatief uitpakt 
voor hun situatie. Aan mij  
als volksvertegenwoordiger 
de taak om te zorgen dat  
dit niet gebeurt. Overigens  
is er ook goed nieuws:  het 

nieuwe busstation dat  
momenteel in Uithoorn  
verrijst, maakt van het dorp 
een knooppunt. Dat geeft  
ons voor de toekomst een 
goede uitgangssituatie 
als het gaat om het behoud 
 van lijnen.”

5 Wat is nu het vervolg?
“De exacte procedure 

is op dit moment nog niet  
bekend, maar een dezer 
maanden zal er een besluit 

vallen. Ook zal het de  
komende periode binnen  
de regioraad gaan over de  
toekomst van de stadsregio 
zelf. Het Rijk zet de financie
ring van de stadsregio  
namelijk stop. Maar ook 
zonder budget kan de 
stadsregio nut hebben, 
denk bijvoorbeeld aan de 
coördinatie van jeugdzorg. 
Wat mij betreft, blijft de 
stadsregio bestaan.” 

R a a d s a g e n d a

Datum: 24 mei 2012 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1    Opening  

2    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.40 uur

3    Integraal plan Europarei 
19.50 uur

4   Nota financieel gezond 
21.15 uur

5   Noodverordening 
Schanskerk  
22.15 uur

Let op: de tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De volgende 
raadsvergadering is op  
donderdag 31 mei 2012.
Op www.uithoorn.nl  
kunt u vergaderingen  
van de gemeenteraad  
terugluisteren.

d e  g e m e e n t e R a a d  v a n  U I t h o o R n  I n f o R m e e R t  U  o v e R  z I j n  a c t I v I t e I t e n

‘Het nieuwe busstation bezorgt 
ons een goede uitgangssituatie’

‘Goed openbaar vervoer is belangrijk voor Uithoorn’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Vijf vragen aan Arjan Koopmans (Groen Uithoorn)

Tijdens het informerend debat 
op 15 mei 2012 zat de tribune 
weer vol met publiek voor de 
Europarei. Vier insprekers 
herhaalden wat al langer de 
boodschap is: sloop de flats 
niet. De partijen hadden vooral 
veel vragen over het aantal 
woningen dat terugkomt en 
hoe dat berekend is. “Zijn de 
nieuwe ontwikkelingen ook 
meegenomen?” wilde de PvdA 
weten. “Hoeveel woningen 
komen er volgens het college 
terug?”, vroeg het CDA.  
Gemeentebelangen pakte het 
anders aan. “Wat vinden de 

andere partijen nou eigenlijk, 
waar staan zij?”, was de  
prikkelende vraag van Klaas  
Bijlsma. Zijn vraag werd niet 
beantwoord. Volgens wethou
der Verheijen is er rekening 
gehouden met de nieuwe  
ontwikkelingen, die worden  
althans in de gaten gehouden. 
De vraag hoeveel woningen  
er terugkomen, bleef onbeant
woord. De VVD wilde weten 
waarom buurtbeheer niet 
heeft kunnen communiceren 
met Eigen Haard. Communi
catie was volgens Verheijen 
goed mogelijk. “Ze werken  

samen in buurtbeheer”, zei 
hij. DUS! vroeg aan Verheijen 
of nog gekeken wordt naar 
jongeren die in de flat wonen. 
Zij hebben een ‘verhoogde 
slaagkans’, meer kon Verheijen 
er niet over zeggen. Groen  
Uithoorn wilde nogmaals  
weten of Eigen Haard een 
sloopvergunning moet aan
vragen of dat een sloopmel
ding volstaat. Hierop ant
woordde Verheijen dat een 
melding volstaat. De bewoners 
luisterden onderwijl toe,  
maar veel concrete antwoorden 
kregen ze niet. 

Weinig antwoorden voor Europarei

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

Naar aanleiding van het klanttevredenheids-
onderzoek, uitgevoerd door de G2 onder alle 
cliënten die op 1 november 2011 huishoude-
lijke verzorging (hebben) ontvangen van één 
van de gecontracteerde zorgaanbieders, is een 
nieuwe ‘Ranking Zorgaanbieders’ ontstaan.

De ‘Ranking Zorgaanbieders’ op basis van 
tevredenheid ziet er als volgt uit:
1. Thuiszorg Aalsmeer
2.  Flexicura en Amstelring
3.  T-Zorg
4.  Thuiszorg Service Nederland/Axxicom 
 Thuishulp/Algemeen Thuiszorgbureau
Van de zorgaanbieders op de gedeelde vierde 
plek zijn geen vragenlijsten ontvangen van cli-
enten die hulp ontvangen van deze zorgaan-
bieders. Hierdoor was het niet mogelijk om de 
tevredenheid van cliënten te meten. 
De G2 heeft met zeven zorgaanbieders con-
tracten voor de levering van huishoudelijke 
verzorging in Aalsmeer en Uithoorn. Jaarlijks 
wordt een tevredenheidonderzoek gehouden 
waarin de cliënttevredenheid, de wachttijden 
en het uurtarief van de zorgaanbieders wordt 
gemeten. De uitslagen worden verwerkt in de 
‘Ranking Zorgaanbieders’. Deze ranking is een 
hulpmiddel voor (toekomstige) cliënten om te 

kiezen voor een 
zorgaanbieder. 
Hierin is te zien, 
hoe de zorgaan-
b ieders  scoren 
op onder andere 
de cliënttevreden-
heid. Hoe meer 
punten de zorgaanbieder haalt, hoe hoger de 
zorgaanbieder in de ranking komt te staan. 
In januari 2012 is aan 937 cliënten een vragen-
lijst verstuurd. Hiervan hebben 626 cliënten de 
vragenlijst teruggestuurd. Dit betekent een res-
ponse van 67% van de cliënten. Van de onder-
vraagden is 92% ouder dan 65 jaar. Cliënten 
jonger dan 65 jaar zijn over het algemeen kriti-
scher in hun antwoorden dan de oudere. De cij-
fers die beide groepen geven over de tevreden-
heid over de medewerker zijn vergelijkbaar. De 
cijfers die de ondervraagden jonger dan 65 jaar 
geven aan de zorgaanbieder (als organisatie) 
liggen lager in vergelijking met de ondervraag-
den ouder dan 65 jaar. De gemiddelde tevre-
denheid van cliënten jonger dan 65 jaar is hier-
door lager.
De uitgebreide versie van de Ranking (inclusief 
puntenverdeling en uitleg) is digitaal te raadple-
gen op www.uithoorn.nl en www.aalsmeer.nl.

nieuwe ranking Zorgaanbieders

Het Werkgeversservicepunt Amstel-Venen is 
één van de drie servicepunten van het Werkge-
versservicepunt Groot-Amsterdam. Het Werk-
geversservicepunt Amstel-Venen werkt samen 
op het gebied van werkgeversbenadering voor 
mensen met een uitkering met de servicepun-
ten van Haarlemmermeer en Amsterdam.

Het WSP Amstel-Venen heeft als doelstel-
ling om zoveel mogelijk mensen met een uit-
kering uit te laten stromen naar betaald werk. 
Werkgevers maken uitstroom van mensen in 
de bijstand naar betaald werk feitelijk mogelijk. 
Wij hebben uw hulp daarom hard nodig. Som-
mige werkzoekenden met een uitkering kunnen 

direct aan de slag, anderen kunnen zich ont-
wikkelen tot zij aan uw wensen voldoen. Voor 
deze kandidaten hebben wij speciale rege-
lingen en subsidies ontwikkeld die wij u 
kunnen aanbieden.
Binnen het WSP Amstel-Venen werken 
de AM-groep, de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, De Ronde Venen, Uit-
hoorn en het UWV WERKbe-
drijf samen. Is uw bedrijf geves-
tigd in de deelnemende gemeen-
ten en zoekt u personeel, dan kunt u 
per mail (info@amstelvenen.nl) of telefoon 
(06 57542478) contact opnemen met het WSP 
Amstel-Venen.

Participatiefonds jongeren 
Participatiefonds jongeren (regeling categoriale 
bijzondere bijstand voor maatschappelijke par-
ticipatie) is voor kinderen en jongeren in de leef-
tijd van 4 t/m 17 jaar. De bijstand is bedoeld om 
deelname aan sociale activiteiten mogelijk te 
maken en de daarvoor benodigde uitgaven, bij-
voorbeeld sportkleding en huur van muziekin-
strumenten, te kunnen doen.
 
U kunt van deze bijzondere bijstand gebruik 
maken als u een uitkering van de gemeente ont-
vangt. Ook kunt u gebruik maken van de rege-
ling als u 110% van de bijstandsnorm verdient. 
Vraag aan het cluster Werk en Inkomen of u 
hiervoor in aanmerking komt. Uitsluitend kos-
ten voor sociaal-culturele, educatieve respec-
tievelijk sportieve activiteiten komen in aanmer-
king voor bijzondere bijstand. Hierbij kan wor-
den gedacht aan de kosten van:

 de contributie van een sport-, en/of 
 zangvereniging;

 een bibliotheek-, internet-, kranten-, 
 telefoon-, en/ of zwemabonnement;

 muziekonderwijs;
 schoolactiviteiten zoals schoolreisjes 

 en excursies;
 sportattributen en/ of -kleding;
 vakantiekamp.

Participatiefonds jongeren kunt u binnen een 
kalenderjaar aanvragen. De aanvraag dient 
uiterlijk vóór 1 januari ontvangen te zijn bij het 
cluster Werk & Inkomen.

Participatiefonds 
ouderen 
Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u 
gebruik maken van het Participatiefonds 
ouderen. 
Ouderdom brengt naast specifieke kos-
ten ook verborgen kosten met zich mee 
doordat vaker een beroep gedaan moet 
worden op de mantelzorg. Daarnaast 
is het niet altijd meer mogelijk zuinig te 
leven.

Voor het participatiefonds ouderen (rege-
ling categoriale bijzondere bijstand oude-
ren) komt u in aanmerking wanneer u:

 woonachtig bent in de gemeente 
 Aalsmeer of Uithoorn;

 65 jaar of ouder bent; 
 een inkomen heeft tot maximaal 

 110% van de geldende 
 bijstandsnorm. 
 
Participatiefonds ouderen kunt u binnen 
een kalenderjaar aanvragen. De aan-
vraag dient uiterlijk vóór 1 januari ontvan-
gen te zijn bij het cluster Werk & Inko-
men.

  Werkgeversservicepunt Amstel-Venen




