5 juni 2013

g

e

gemeente uithoorn
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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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
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

uurtje vrij?
maak een buurtgenoot blij

Meld u aan bij het Mantelzorgsteunpunt voor
vrijwilligerswerk op maat
Het mantelzorgsteunpunt is op zoek naar vrijwilligers die buurtgenoten
thuis een uurtje in de week willen helpen. Zeker in de zomermaanden
is er meer behoefte aan zorgvrijwilligers. Wij bieden vrijwilligerswerk op
maat. U bepaalt zelf waar en wanneer. Kunt u de komende maanden wat
tijd vrij maken, laat het ons weten en neem contact op: 0900-1866 (lokaal tarief), mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl of kijk op onze website voor meer informatie www.mantelzorg-steunpunt.nl.
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sociale netwerken worden
steeds belangrijker
De gemeente Uithoorn houdt in de
maand juni een enquête over sociale netwerken. Burgemeester Dagmar
Oudshoorn vertelt meer over de achtergrond.
1. Waarom een enquête over
sociale netwerken?
De gemeente is op zoek naar een andere rol, een rol die bij een moderne
samenleving past. De overheid is in
de wereld van nu niet meer de grote ‘regelaar’ van ondersteuning en
hulp. Dat betekent dat we de eigen
kracht van mensen stimuleren en inzetten op wat mensen kunnen en niet
op wat ze niet of niet meer kunnen.
Wat kunnen mensen zelf regelen,
hoe pakken ze het aan en welke rol
is daarin voor gemeente weggelegd?
We weten dat mensen veel oplossen
binnen hun sociale netwerken. Wij
willen graag inzicht krijgen in die sociale netwerken om vervolgens daarop in te kunnen spelen.
2. Waarom nu?
Een heel takenpakket, waarvoor het
rijk verantwoordelijk was, komt naar
de gemeenten. Dat nieuwe pakket
gaat onder meer over: persoonlijke
verzorging, (individuele) begeleiding,
jeugdzorg (zowel lichte ondersteuning als zware hulp), aansturing van
het werkbedrijf en daarmee de bege-

leiding naar werk van jonggehandicapten (Wajong). Ook neemt het Rijk
verdere maatregelen om te zorgen
dat ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening
langer thuis blijven wonen. De gemeente moet de ondersteuning bieden om dat mogelijk te maken.
En al die taken moeten we doen met
minder geld. Dus moet je nadenken over een andere aanpak. Daarom hebben we een visie ‘Sociaal Domein’ opgesteld. Op basis daarvan
willen we aan de slag. Sociale netwerken van mensen zijn een belangrijke pijler in die visie. Dus voordat we
de visie in september vaststellen willen we graag weten hoe het ervoor
staat.
3. Wat wordt straks de rol van
professionele organisaties?
De overheid is en blijft verantwoordelijk voor zorg als mensen die nodig
hebben. Maar de professional krijgt
de opdracht nu veel meer dan vroeger te kijken waar zijn/haar inzet werkelijk nodig is. Niet meteen van alles
organiseren, maar doorvragen waar
iemand werkelijk behoefte aan heeft.
Is dat alleen een rolstoel, of is er eigenlijk iets anders nodig? En wie kan
dat bieden? Ik ben ervan overtuigd
dat ook de cliënt zelf dat als een positieve aanpak gaat ervaren, maar het
zal wel even wennen zijn.
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4. Wat betekent dat dan voor mensen uit die sociale netwerken?
Eigenlijk dat mensen zich gedragen
als een ‘naober’, zoals ze vooral in
het oosten van ons land zeggen. Een
naober is meer dan een buur, het is
echt je ‘naoste’. Iemand waar je wat
voor doet, waar je iets voor over hebt
en die je terzijde staat. Bij dat naoberschap (nabuurschap) ontstaat een
nieuw netwerk van mensen waarin
je elkaar helpt om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Met hulp
van de moderne communicatiemiddelen, want zo krijg je makkelijk verbinding met elkaar. Met als ongeschreven regels: gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid,
wederzijds vertrouwen, talenteninzet en wederkerigheid. De inzet van
mensen als ‘naober’ kan dan over al- meente functioneren. Om met elkaar
les gaan: van een boodschap doen, samen te werken en goede ‘naobers’
tot berichtje op de e-mail of tot uitge- te zijn.
breide mantelzorg.
6. Hoe zit het met uw sociale
5. Is dat niet belastend?
netwerken?
Dat kan het zijn. Niet voor niets gaf ik Ik ben een sociaal betrokken mens.
hiervoor al aan dat de overheid ver- Dus het ‘naoberschap’ spreekt mij
antwoordelijk blijft. Hoeveel moge- erg aan. Ik zal zelf zeker insprinlijkheden hebben mensen om iets te gen als het nodig is. Soms kun je
doen voor bijvoorbeeld een buur of wat meer doen en soms wat minfamilielid? Hoe gaan we om met on- der. Maar het gaat om de eerste indersteuning van en door mantelzor- geving: als iemand hulp nodig heeft,
gers? Wanneer en hoe moet de ge- staat mijn deur altijd open. Dat betemeente hulp bieden? Juist daarom kent dat je iemand de helpende hand
willen wij zo graag inzicht krijgen in reikt, niet dat je hem of haar te logehoe de sociale netwerken in onze ge- ren vraagt.

raadsagenda 6 juni 2013
aanvang: 19.30 uur
Vorm: hoorzitting en informerend debat
1. Opening- Agenda hoorzitting
2. Bestemmingsplan Dorpscentrum
3. Bestemmingsplan Flora Holland zuid
4. Bestemmingsplan Hoofdontsluiting Oude Dorp
5. Bestemmingsplan Zijdelwaardplein
6. Opening- Agenda informerend debat
7. Vragen raadsleden en beantwoording college
8. Herinrichting Pr. Bernardlaan- Thamerlaan
9. Basistarieven huishoudelijke verzorging
10.Gemeenschappelijke regeling GGD
11. St. Auro, jaarrekening 2011

planning werkzaamheden n201
tussen amstelhoek en Vinkeveen
Tussen 12 juli en 2 september 2013
voert de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen. Tot 12 juli
wordt gewerkt aan het ﬁetspad langs
de Ingenieur Enschedeweg (N212).
Om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren, wordt de N201 in fasen afgesloten.

e

nadere informatie
Informatie over de uitvoering wordt op
13 juni gegeven tijdens een inloopavond voor bewoners en weggebruikers in Hotel Mijdrecht Marickenland,
Provinciale weg 3, Mijdrecht. Aanvang: 19.30 uur. Voor informatie over
het project , de wegafsluitingen en
omleidingsroutes kunt u nu al terecht
op www.provincie-utrecht.nl/n201

19.30 uur*)
19.35 uur
20.00 uur
20.25 uur
20.50 uur
21.15 uur
21.20 uur
21.25 uur
22.00 uur
22.20 uur
22.40 uur

*) Let op: de tijdsduur per onderwerp is een inschatting. Het eerstvolgend informerend debat is op donderdag 13 juni 2013. Op www.uithoorn.nl kunt u vergaderingen van de gemeenteraad terugluisteren. Volg ons op Twitter @RaadUithoorn

o f f i ci ë 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 kunt u vinden in het 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 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
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.

Tijdelijk:
- 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.
- Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni
2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerp voor inrichting schoolomgeving Meerwijk. Ter inzage van 21 mei t/m 10
juni 2013. Info: mevrouw D. Spies, tel. 0297-513111. of per e-mail gemeente@
uithoorn.nl, t.a.v. D. Spies.
- Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Ter inzage van 31
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage vanaf 31
mei 2013 tot en met 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m 11
juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg 47.
Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297-513111.
- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Poelweg 40-44 De
Kwakel. Ter inzage van 7 juni t/m 18 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel.
0297-513111.
- Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage t/m 28 juni 2013. Info: mevrouw
D. Veurink, 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
- Wiegerbruinlaan 4C, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een
sportschool. Ontvangen 24 mei 2013.
- Amsterdamseweg 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een (motor)ﬁetsenstalling. Ontvangen 23 mei 2013.

WWW.uithoorn.nl
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Iepenlaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning en schuur/garage. Ontvangen 24 mei 2013.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
hoofdentree. Ontvangen 28 mei 2013.

thamerdal
- Meerlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 26 mei 2013.
- Zijdelveld 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 28 mei 2013.
zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 24 mei 2013.
- Zijdelwaardplein 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een
sparing in de bestaande vloer. Ontvangen 23 mei 2013.
ingetrokken aanVragen omgeVingsVergunning

dorpscentrum
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 37 woningen.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 55 woningen.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 45 appartementen.
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 kwakel
- Boterdijk 91, vergunning aan Albatros team & funbuilding voor het organiseren
van de Oer Survival Run op 31 mei 2013 van 18.00 tot 23.30 uur. Bezwaar t/m
9 juli 2013.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Canadese Gans 11, vergunning aan de heer Klaver voor het plaatsen van pontons van de Korte Polderweg naar Canadese Gans 11 te Uithoorn van 29 mei
t/m 17 juni 2013. Bezwaar t/m 12 juli 2013.

thamerdal
- Zijdelveld 52, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 11 juli 2013.

zijdelwaard (Europarei)
- Staringlaan 31, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde en aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 11 juli 2013.
bekendmaking openbare Vergaderingen
Welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.
Vervolg op volgende blz.
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o f f i ci ë l e me d e d e l in ge n e n b e k e n d ma k in ge n

Vervolg van vorige blz.
Wijziging bestemmingsplan landelijk gebied Voor perceel
poelWeg 40-44 de kWakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) en bekendmaking anterieure oVereenkomst

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten
om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Poelweg 40-44 De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische doeleinden,
glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in ar-

tikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van deze
wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met Elora B.V. met
betrekking tot het perceel Poelweg 40-44 De Kwakel. De zakelijke beschrijving van
de inhoud van deze overeenkomst wordt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit
ruimtelijke ordening ter inzage gelegd.

ter inzage
Het besluit en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst liggen van 7 juni 2013
tot en met 18 juli 2013 ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl.
Daarnaast ligt het besluit ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep

WWW.uithoorn.nl
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worden ingesteld door degenen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest zich met een zienswijze tot het college van burgemeester en wethouders te wenden.
Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het collegebesluit treedt daags na afloop van
bovengenoemde beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend.
Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt
het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

