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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.

Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 0297-
513151. 
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

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

COLOFON

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. 
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen 
nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook 
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn 
geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerp Natuurbeheerplan 2015. Inzageperiode van 28 april 2014 t/m 9 juni 

2014. Inlichtingen bij Leefomgeving, Lillian Becker, (0297)-513 111.
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Langelaan Drechtdijk 90 De Kwa-

kel Bezwaarperiode van 21 mei 2014 t/m 24 juni 2014. Inlichtingen bij Publieks-
zaken, H.J. Jansen-de Noo, 0297-513111.

- Beleidsregels WK voetbal 2014, Inzageperiode: 28 mei 2014 t/m 13 juli 2014, 
Inlichtingen bij: Publiekszaken, Margo Millenaar of Alie Veldman 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff) 
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 

bestaand bedrijfspand tot tijdelijke winkelruimte. Ontvangen 19 mei 2014.

 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 
- Fresialaan 44, omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen in de 

voorgevel. Bezwaar: t/m 7 juli 2014. 
- Drechtdijk 69, 69a, 71 en 71a, omgevingsvergunning voor het oprichten van 2 

woningen, 2 aanleunwoningen en bijgebouwen. Bezwaar: t/m 8 juli 2014. 
- Vuurlijn 5, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LS-net. 

Bezwaar t/m 9 juli 2014. 
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West) 
- Krakeend 57, omgevingsvergunning voor het verbreden van de dakkapel op 

het voorgeveldakvlak van de woning. Bezwaar: t/m 8 juli 2014. 
- Grift, Vergunning aan Hemink Groep B.V. voor het plaatsen van een schaftkeet 

en een eco-toilet op de openbare weg van 26 mei t/m 19 juli 2014. Bezwaar t/m 
9 juli 2014.

Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3. Vergunning aan Scouting Admiralengroep Uithoorn 

voor het organiseren van de 30e Admiralencup van 6 t/m 8 juni 2014. Bezwaar 
t/m 9 juli 2014

- Ontheffi ng voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 6 juni 2014 
van 19.00 tot 01.00 uur en 7 juni 2014 van 20.00 tot 02.00 uur. Bezwaar t/m 9 
juli 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Rodenbachlaan. Vergunning aan Van Wijk Amsterdam B.V. voor het plaatsen 

van een schaftkeet, eco-toilet en steiger op de openbare weg van 23 mei t/m 
13 juni 2014. Bezwaar t/m 9 juli 2014.

 KENNISGEVING 
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in 
de gemeente Uithoorn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Vinckebuurt 
van de gemeente Uithoorn
Onteigeningsplan Vinckebuurt
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat op verzoek van de Minister van 
Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet een ontwerp 
koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage ligt. 
Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van die gemeente onroerende za-
ken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmings-
plan Vinckebuurt. 
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woongebied van ongeveer 
300 woningen met bijbehorende werken en openbare voorzieningen. In de door 
de gemeente gewenste wijze van uitvoering zullen totaal 288 wooneenheden wor-
den gerealiseerd. De te onteigenen onroerende zaken maken deel uit van een te 
realiseren complex van 45 appartementen met een ondergrondse parkeergarage, 
bijbehorende werken en openbare voorzieningen. 
Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Wo-
nen - 1, Tuin, Verkeer, Groen en de dubbelbestemmingen Waterstaat - Waterke-
ring en Waarde - Archeologie 2 toegekend.
Op de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zullen werken en werk-
zaamheden worden uitgevoerd ter realisatie van de daaraan toegekende bestem-
mingen. 
Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorberei-
dingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepas-
sing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 79 van de onteigenings-
wet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties: 
- Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 (openingstijden staan op de web-

site van de gemeente). 
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffi oenlaan 2 te Utrecht, van maandag tot 

en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie vraagt u naar de af-
deling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71971.

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 5 ju-
ni 2014 tot en met 16 juli 2014.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk 
of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren bren-
gen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de 
Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling 
BJV Publiekrecht, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht, onder vermelding van dos-
siernummer 2013-34. 

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als 
u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit 
in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate 
Dienst, de heer J.N. Baalbergen, tel.nr. 06-46131163; b.g.g. tel.nr. 06-11526107.
Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in 
hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te wil-
len maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 23 juli 2014 
om 11.00 uur in het gemeentehuis van Uithoorn, Laan van Meerwijk 16. Hiervoor 
wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

 BELEIDSREGELS TIJDENS WK VOETBAL 2014
Brazilië opent het WK voetbal op 12 juni 2014 en sluit dit af met de fi nale op 13 
juli 2014.
Traditioneel worden in de verschillende gemeenten in het land verzoeken inge-
diend voor het organiseren van:
- Het plaatsen van televisieschermen op horecaterrassen,
- Public viewings (grote schermen in de openbare ruimte)
- Het plaatsen van buitentaps en 
- Het verlenen van ontheffi ngen op de reguliere sluitingstijd van de horeca in de-

ze periode.
Anticiperend op dergelijke verzoeken in Uithoorn tijdens het WK voetbal is het 
gewenst beleidsregels op te stellen in het kader van de beheersbaarheid van de 
openbare orde en veiligheid en verkeersveiligheid rond de schermen. 
Voorgesteld wordt in de voorkomende situatie dat de lokale horeca in de groepsfa-
se van het WK 2014 uitzendingen wil vertonen van de voetbalwedstrijden op hun 
terras, dat zij hiervoor een melding doen. Ontheffi ng van de sluitingstijden van de 
horeca wordt niet verleend vanwege het feit dat de wedstrijden binnen de regulie-
re sluitingstijden worden gehouden. Indien de melding wordt gedaan zal worden 
aangegeven dat verwacht wordt dat een aantal zaken in acht wordt genomen zo-
als het feit dat er tijdens de uitzending toezicht op het terras wordt gehouden, het 
TV scherm niet eerder dan een kwartier voor de wedstrijd aangezet wordt en bin-
nen een half uur na afl oop van de wedstrijd uitgezet wordt, de schermen gericht 
zijn op het terras (dus niet op de weg) en er op het terras geen verkoop van alco-
holhoudende dranken (buitentaps) plaatsvindt. Dranken worden slechts voor de 
gasten op het terras geserveerd vanuit de horecagelegenheid.
Indien het Nederlands elftal in het WK 2014 doorgaat naar de fi nale rondes zal 
er naar alle waarschijnlijkheid de behoefte zijn om diverse activiteiten waaronder 
public viewings in de openbare ruimte c.q. op de openbare weg in de gemeen-
te te organiseren. Hiervoor is een evenementenvergunning noodzakelijk. Aan de-
ze vergunning zullen voorwaarden worden verbonden zoals het feit dat bij derge-
lijke evenementen het plaatsen van buitentaps in beginsel niet zal worden toege-
staan. Uitzondering op deze regel geldt voor het evenemententerrein Legmeer-
West en het evenemententerrein De Kwakel. Als het evenement bij de horecage-
legenheid plaatsvindt dan worden de dranken slechts geserveerd vanuit de hore-
cagelegenheid, voorprogramma’s (zoals muziek) zijn beperkt toegestaan en star-
ten niet eerder dan uiterlijk een uur voor de wedstrijd. De toestemming voor het 
uitzenden van de beelden wordt door de organisator zelf geregeld en de organi-
sator draagt zorg voor toezicht op een ordelijk verloop van het evenement. Over-
tredingen van voormelde regels of verstoring van de openbare orde kan leiden 
tot het verbod op het nog verder plaatsen van TV schermen of gezamenlijk kijken 
naar voetbalwedstrijden.

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

 KENNISGEVING: 
 ONBEKENDE AANHANGER 
 VERWIJDERD BILDERDIJKLAAN
Op woensdag 28 mei is er een aanhan-
ger verwijderd op de Bilderdijklaan. De-
ze kan binnen 6 weken opgehaald wor-
den door de eigenaar. Na 6 weken word 
de aanhanger vernietigd.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Het gemeentehuis en de ge-
meentewerf en het informatie-
centrum Dorpscentrum zijn tij-
dens de feestdagen gesloten op: 

- Maandag 9 juni 
 (2e Pinksterdag)

De balie voor het aanvragen van 
paspoorten, rijbewijzen en an-
dere producten is dan ook ge-
sloten. U kunt wel online uw af-
spraak plannen. Er is rekening 
gehouden met de afwijkende 
openingstijden. U kunt dan zelf 
bepalen wanneer het u uitkomt 
om naar het gemeentehuis te 
komen. Kijk hiervoor op www.
uithoorn.nl/afspraak.

Afwijkende 
openingstijden 
gemeentehuis

Hang Oranje slingers over 
openbare weg 4 meter hoog
Diverse straten in Uithoorn en De 
Kwakel zijn prachtig versierd of wor-
den nog versierd om ‘onze jongens’ 
tijdens het WK in Brazilië aan te moe-
digen. Mocht u versiering hebben op-
gehangen of gaat u dit nog doen? 

Houdt u dan rekening met de hoogte 
van de versiering. Hang de versiering 
over de openbare weg op minstens 4 
meter hoog. Dan kunnen de vuilnis-
wagens of brandweerauto’s er zonder 
problemen gewoon onderdoor rijden.



Door de decentralisaties werk en inkomen, jeugd, 
zorg en ondersteuning verandert er straks veel voor 
inwoners. Het uitgangspunt in alle veranderingen is 
dat inwoners nog meer op eigen kracht doen en elkaar 
meer helpen. Vaak lukt dat in Uithoorn al uitstekend: 
veel inwoners voorzien in hun eigen levensonderhoud 
en nemen actief en volwaardig deel aan de 
maatschappij. Sterker nog: ze geven de maatschappij 
mede vorm en dragen bij aan de economie, de 
sociale cohesie en bieden sociale ondersteuning aan 
anderen, bijvoorbeeld in de rol van collega, werkgever, 

goede buur, vriend, vrijwilliger of mantelzorger. Echter, 
ook in Uithoorn hebben we groepen bij wie eigen 
kracht en zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend is. 

Doe mee!
Daarom willen we op zoek naar goede voorbeelden: 
Ouderen die voorlezen in crèches, jongeren 
die scootmobielen repareren, jongeren van de 
praktijkschool die vuil prikken in de buurt waar hun 
school staat. Denk zo breed als u wilt! Want deze 
goede voorbeelden kunnen weer een inspiratiebron 

zijn voor nieuwe initiatieven. Want dat is wat we willen. 
Nog meer hulp en ondersteuning voor de mensen die 
dat nodig hebben. De meest inspirerende initiatieven 
komen centraal te staan in een korte fi lm die de 
gemeente Uithoorn laat maken in het kader van de 
decentralisaties. 

Kent u inspirerende initiatieven of projecten 
in Uithoorn waar het ‘elkaar helpen’ centraal 
staat? Mail uw suggestie naar 
valerie.van.den.berg@uithoorn.nl

Uithoorn maken we samen! 

Hoe een netwerkcoach u kan helpen

Uithoorn maken we samen! 

Kent u goede voorbeelden?

Veranderingen in de zorg

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina 
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid 
krijgt. Maar ook aan de hulp, zorg en
ondersteuning die nu al onder de gemeente 
vallen. We noemen het geheel aan diensten,
ondersteuning, hulp en zorg: het sociaal 
domein.

De rol van de 
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015 
over naar de gemeente?
De jeugdzorg, dus de opvoed- en 
opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen. 
Dat is ook de ondersteuning van kinderen met 
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten. 

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden. 
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke 
beperking of het helpen van een verslaafde om 
meer structuur aan te brengen in de dag. En 
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld 
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te 
ontlasten.

De ondersteuning van mensen bij het vinden 
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente. 
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze 
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van) 
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is 
dat de ondersteuning van jong gehandicapten 
die voor een deel nog kunnen werken, naar de 
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?
Mensen die professionele zorg en 
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het 
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande 
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg 
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong
Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo. 
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015 
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over alle veranderingen waar 
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu 
de begeleiding geeft.

Hebt u algemene vragen die voor 
meer mensen gelden? 
Mail uw vraag naar: gemeente@uithoorn.nl of 
schrijf naar de afdeling communicatie, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. We kunnen dan op deze 
pagina op uw vraag ingaan of we plaatsen 
uw vraag op www.uithoorn.nl (veranderingen 
sociaal domein). Op deze website vindt u meer 
informatie over de veranderingen in het sociaal 
domein.

de zorg voor een zieke kunnen oorzaken zijn waardoor 
iemand contacten kwijtraakt. Terwijl het juist dan zo 
nodig is”. Eén keer in de twee weken, maximaal een 
half jaar,  ondersteunt en stimuleert Karin haar cliënt 
om nieuwe contacten te leggen of de bestaande weer 
op te pakken. Of om hulp te vragen of zich aan te 
melden voor die leuke activiteit. Karin: “Ik kan dan net 
die steun bieden, die ze nodig hebben!”. 

Zou u ook wel een netwerkcoach kunnen 
gebruiken? Iemand die elke maand twee keer bij 
u langskomt, met u meedenkt en helpt om uw 
sociaal netwerk te versterken of uit te breiden? 
Meld u dan aan bij Mantelzorg Steunpunt. Er 
zijn negen netwerkcoaches in Uithoorn bereid 
om u daarbij te helpen. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Mantelzorg Steunpunt, 0900-1866, 
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl.

Door alle ontwikkelingen in de sectoren werk en 
inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning verandert er 
straks veel voor inwoners. Het uitgangspunt in alle 
veranderingen is dat inwoners nog meer op eigen 
kracht doen en elkaar meer helpen. In dit katern willen 
we graag voorbeelden laten zien hoe wij dit met elkaar 
in Uithoorn doen. Als eerste laten we Karin Hakker aan 
het woord. Zij is sinds kort actief als netwerkcoach. 
Lees wat Karin doet om mensen in Uithoorn te helpen 
bouwen aan een kring van vrienden en kennissen om 
hen heen.  
“Meestal hebben mensen meer contacten dan zij zelf 
denken. Er zijn best familieleden, buren of kennissen 
die graag een handje willen helpen, maar om hulp 
vragen is vaak zo lastig”, vertelt Karin Hakker, die 
sinds februari 2014 aan de slag is als netwerkcoach. 
“Een netwerkcoach helpt mensen die hun netwerk 
willen versterken of uitbreiden. Eenzaamheid, ziekte of 

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet 
ingevoerd. Deze wet heeft als doelstelling 
om personen met een (arbeids)beperking 
aan het werk te helpen bij een reguliere 
werkgever. De gemeente Uithoorn was al 
verantwoordelijk om mensen te helpen aan 
een baan, maar door de Participatiewet komen 
daar nu nieuwe doelgroepen bij: Wajong’ers 
(jonggehandicapten) en Wsw’ers (mensen met 
een (arbeids)beperking). 

Garantiebanen nodig
In het Sociaal Akkoord heeft de regering met 
werkgeversorganisaties afgesproken om tot 2026 
in totaal 100.000 garantiebanen in te richten voor 
mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. 
Daarbovenop stelt de overheid zich garant voor 
25.000 extra banen in de komende tien jaar. 
Werkgevers zijn belangrijk om de doelstellingen 
van de Participatiewet te behalen. Zij moeten 
tenslotte de (garantie)banen beschikbaar stellen. 
Een garantiebaan wil zeggen dat een werkgever 
een werknemer met een arbeidshandicap in dienst 
neemt en voor het niet productieve deel een 
loonkostensubsidie van de gemeente ontvangt. 

Werkgevers benaderen
De gemeente Uithoorn wil niet tot 1 januari 2015 
wachten om werkgevers te informeren over de 
garantiebanen. Daarom start zij voor de zomer 
met een proefproject om mensen uit de nieuwe 
doelgroepen aan werk te helpen door middel van 
werkervaringsplekken. Tijdens het proefproject 
wordt vanuit een cliënt (persoon) gekeken wat voor 
werk hem/haar past. Vanuit deze gedachte zal de 
gemeente vervolgens lokale werkgevers benaderen 
met de vraag of zij een werkervaringsplaats 
beschikbaar hebben. Het is de bedoeling dat in 
2015 de werkervaringsplaatsen worden omgezet in 
een garantiebaan. 

Meer weten over werkervaringsplekken 
voor mensen met een (arbeids)beperking?
Neem dan contact op met afdeling Werk & Inkomen, 
Nadia Montesant en Kitty van der Putten. 
E-mail:  Nadia.Montesant@uithoorn.nl
 Kitty.van.der.Putten@uithoorn.nl)
Telefoon: 0297-513944

Gemeente zoekt werkervaringsplaatsen bij 
Uithoornse werkgevers




