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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
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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

Hang Oranje slingers over
openbare weg minstens
4 meter hoog
Diverse straten in Uithoorn en De Kwakel zijn prachtig versierd
om ‘onze jongens’ tijdens het EK in Polen en Oekraïne extra
aan te moedigen. Soms hangen versieringen te laag om
bijvoorbeeld vuilniswagens of brandweerauto’s ongehinderd te laten passeren. Hang daarom slingers over de openbare weg minstens 4 meter
hoog. Dan kunnen ook bovengenoemde hoge auto’s er zonder problemen
onderdoor rijden.

u

laar ligt krijgt Uithoorn de eerste energieneutrale haven van Nederland.
De eerste ontwerpen voor de Waterlijn zijn klaar. In overleg met ondernemers en bewoners worden ze de komende maanden door de ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel uitgewerkt. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.

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

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
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ALGemene inFORmAtie

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

13 juni 2012

uithoorn aan de Amstel
Het centrum van Uithoorn ligt prachtig aan de Amstel en deze ligging
kan nog veel beter benut worden.
De eerste stappen daarvoor zijn gezet. Sinds april 2012 worden naast
het oude gemeentehuis sloepen verhuurd. Daarnaast zijn er plannen
voor de ontwikkeling van de Waterlijn tussen het Schansgebied en de
Thamerkerk.
De waterlijn
De Waterlijn is straks één van de be-

langrijkste recreatieve gebieden in
Uithoorn. Zowel voor wandelaars als
voor waterrecreanten. Het wordt ook
leuker om aan het water te vertoeven.
Er komt meer ruimte voor terrassen
doordat de kade autoluw wordt. Nieuwe steigers zorgen voor meer aanlegplaatsen en ook voor bijvoorbeeld visplekken. Uithoorn wordt een belangrijk routeknooppunt voor recreanten
in het Groene Hart. Belangrijk in de
ontwikkeling van de Waterlijn is duurzaamheid. Als het aan de ontwikke-

nieuwsbrief 6 Dorpscentrum
Onlangs is nieuwsbrief 6 over het
Dorpscentrum verschenen. Hierin is
veel aandacht voor de plannen voor
de Waterlijn. De nieuwsbrief is huisaan-huis verspreid in het centrum
van Uithoorn, Thamerdal, MeerwijkOost en Amstelhoek. Daarnaast is de
nieuwsbrief op te halen in de open-

bare bibliotheek en in het gemeentehuis. Op de gemeentelijke website
www.uithoorn.nl is informatie over alle deelprojecten in het dorpscentrum
te vinden onder Wonen en wijken/
Nieuwbouw en herinrichting/Dorpscentrum. De nieuwsbrief kunt u daar
ook downloaden.
informatiecentrum Dorpscentrum
In het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpstraat 15 kunt u uitgebreide informatie vinden over de verschillende plannen. De informatie is onlangs geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe plannen en ontwikkelingen. Het informatiecentrum is
op werkdagen geopend van 13.00 tot
17.00 uur.

inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”
Op 19 juni 2012 is in de raadzaal van
het gemeentehuis een inloopavond
over het voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. De avond begint met een toelichting op het bestemmingsplan. Daarna kunt u het

bestemmingsplan inzien en vragen
stellen. Tevens kunt u tijdens deze bijeenkomst een reactieformulier
invullen. De inloopavond begint om
19.30 uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

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.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 30 juni

Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilderen op zaterdag van 13.30-16.30 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €105,-. Info: 020-6418680

3 t/m 6 juli

Rolstoelvierdaagse in Uithoorn/De Kwakel, georganiseerd
door Het Rode Kruis in samenwerking met woonzorgcentrum
Het Hoge Heem. Deelname gratis. Voor inlichtingen en inschrijven kunt u tot uiterlijk 18 juni contact opnemen met: Jur Westera tel: 0297-565493 of 06-24180055. E-mail: jpjwestera@caiway.nl

4 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

5 juli

Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Notaris
Akkermans legt uit wat je bij dementie zou moeten/kunnen regelen. Aanvang: 19.30 uur. Einde: 21.30 uur. Toegang gratis.

5 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19-20
uur. Aanmelden via: 06-20021854.

7 juli

Spelend Schilderen, Eye-openers: 10 losse workshops in juli
en augustus. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86,
lokaal 6..Eerste workshop op 7 juli van 13.30-16.30 uur. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. Info: Joke Zonneveld, tel. 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

10 juli

Eye-openers: Spelend Schilderen, voor groot/oppas/ouder en
kind. 9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: €45,- ouder/kind, elk volgende kind € 10,- indien plek. Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

t/m 2 juli

Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilderen op maandag van 9.00-12.00 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €105,-. Info: 020-6418680.

13, 17
juni

Evenemententerrein De Kwakel: De Kuil kleurt oranje. Kijk op
een scherm van 3x3 meter in feesttent naar de EK-wedstrijden
van Nederlands elftal. Toegang: €5,- per wedstrijd. Voor alle drie de wedstrijden: €10,-. Reserveer uw kaarten op tijd via
dekuilkleurtoranje@live.nl o.v.v. naam, aantal kaarten en telnr.

16 juni

Culinair Uithoorn, Dorpscentrum, 14.00-21.00 uur. Nadere info:
www.culinairuithoornaandeamstel.nl

11 juli

17 juni

Concert in Thamerkerk. Aanvang: 14.00 uur. Ensemble Mihai
Scarlat met volks- en zigeunermuziek uit Roemenië. Kaarten
à €18,- zijn te bestellen via p.v.d.weerdt@kpnplanet.nl of 0756843479

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

12 juli

20 juni

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730233

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

14 juli

21 juni

Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

Spelend Schilderen, Eye-openers: 10 losse workshops in juli
en augustus. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86,
lokaal 6..Eerste workshop op 7 juli van 13.30-16.30 uur. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

21 juni

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

18 juli

21+28 juni

19.00-20.00 uur gezond gewicht spreekuur voor een gezond
voedingsadvies bij Keeponweight Coaching. Graag even aanmelden op 06-20021854.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

19 juli

27 juni

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730233

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

21 juli

27 juni

Bingo in ’t Buurtnest, 13.15-16.00 uur.

30 juni

Braderie De Kwakel. 10.00-18.00 uur

Eye-openers: Spelend Schilderen, het labyrinth. 10 lose workshops. 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-, doek €7,50 Info: Joke Zonneveld, tel.: 0206418680; info@jokezonneveld.nl

30 juni

Goud van Oud in Dorpscentrum

25 juli

30 juni t/m
7 juli

Jop Kids Express, De Schutse en De Burght

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730223

Evenementen vanaf augustus 2012 staan op www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Baggerwerkzaamheden
Elzenlaan noodzakelijk voor
peilverlaging Zijdelmeer
Het peil van het Zijdelmeer moet worden verlaagd. Belangrijkste reden is
de wens om meer doorstroming te
creëren en zo de waterkwaliteit te
verbeteren. Ook wordt hierdoor de
kans op overlast van blauwalg verkleind.
Baggerwerkzaamheden
Om het waterpeil te kunnen verlagen
moeten de ligplaatsen van de arken
aan de Elzenlaan verdiept worden.
Daarom is de gemeente (eigenaar
van de ligplaatsen) in maart begonnen met baggerwerkzaamheden. Er
is in eerste instantie gekozen om de
bagger onder de arken weg te spui-

ten. Helaas leidde dat niet bij alle
woonarken tot het gewenste effect.
Daarom vinden in juni/juli nog vervolgwerkzaamheden plaats. Het
werk is in ieder geval voor eind juli
klaar, maar de gemeente streeft ernaar dit sneller te doen. Voor het aanen afvoeren van baggermaterieel zal
in de week van 18 juni de Boterdijk,
ter hoogte van het ﬁetspad bij de Elzenlaan, enkele uren worden afgesloten. Direct omwonenden krijgen
hierover nadere informatie.
Uitvoering peilverlaging
Als de baggerwerkzaamheden zijn

afgerond, beslist Waternet in opdracht van Waterschap Amstel Gooi
en Vecht over de verlaging van het
peil. Voor het verlagen van het peil
moeten de schotten bij de Watsonweg en Boterdijk verwijderd worden.
Vanwege het risico op verspreiding
door de hele polder mag het Zijdelmeer op dat moment geen blauwalgen bevatten. Waarschijnlijk vindt het
verwijderen van de schotten in het

Contactpersoon
Voor vragen of opmerkingen over
de baggerwerkzaamheden bij de
Elzenlaan kunt u contact opnemen
met Erik Valkenburg van de afdeling Leefomgeving, bereikbaar onder
tel: (0297) 513111 of per e-mail: gemeente@uithoorn.nl.

Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan
Op 25 juni 2012 wordt in de raadzaal van
het gemeentehuis een inloopavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Iepenlaan’. Tijdens deze
avond kunt u het voorontwerpbestem-

Riskeert u en dwangbevel
gemeentelijke belastingen 2012?

najaar plaats. Waternet houdt u hiervan op de hoogte.

mingsplan inzien en vragen stellen. Ook
kunt u tijdens deze bijeenkomst een reactieformulier invullen. De inloopavond
begint om 19.30 uur. Belangstellenden
zijn daarbij van harte welkom.

Met dagtekening 19 mei 2012 zijn
aanmaningen verzonden voor de
nog openstaande vorderingen gemeentelijke belastingen 2012. De
kosten van deze aanmaning zijn €7,of €15,- (voor verschuldigde bedragen van €454,- en hoger).
Op 29 mei is de betalingstermijn
van deze aanmaning verstreken en
dus gaan er binnenkort dwangbevelen betekend worden. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen minimaal € 35. Betaling nà
per postbetekening wil zeggen dat
de deurwaarder het aan u betekende dwangbevel alsnog verder ten uitvoer zal brengen. Ook dit gaat weer
gepaard met extra kosten voor u.

Directe betaling kan u alsnog extra
kosten besparen.
Bij verleend uitstel van betaling
of verzoek om kwijtschelding
geen dwangbevel
Dwangbevelen worden niet uitgevaardigd voor het gedeelte van de
aanslag(en) waarvoor uitstel van betaling is verleend als gevolg van een
ingediend bezwaarschrift of waarvoor een verzoek om kwijtschelding
is ingediend.
Meer info?
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Cannock Chase, telefoonnummer 0487-518517

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 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.

-

bij de ingang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35. Ter inzage
van 13 juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111
Verkeersbesluit inzake evenementen 2012 in De Kwakel. Ter inzage van 13
juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit inzake geslotenverklaring Randweg voor alle motorvoertuigen
tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het baggerdepot en Randweg 5 . Ter inzage van 13 juni t/m
25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Culinair Uithoorn 16 juni 2012. Ter inzage van 13 juni t/m 25
juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Dorpscentrum
- Schans 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een kerkgebouw. Ontvangen 7 juni 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 98, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een carport. Ontvangen 5 juni 2012.
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
Kerklaan ter hoogte van nr. 22, 26 en 28, omgevingsvergunning voor het aanbrengen en vervangen van kabels. Bezwaar: t/m 17 juli 2012.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade, vergunning aan Lions Club Uithoorn
voor het organiseren van Culinair Uithoorn op 16 juni 2012 van 13.00 tot 21.00
uur. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan diverse horeca exploitanten voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Culinair Uithoorn op 16 juni 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 42, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de schuur. Bezwaar: t/m 18 juli 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterplein, vergunning aan Goudprijs B.V. voor het innemen van een
standplaats met een mobiele wagen op de zaterdag voor het inkopen van
goud, zilver en munten vanaf 16 juni 2012. Bezwaar t/m 18 juli 2012.
- Zijdelwaardplein, vergunning aan Zala Express voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen op de koopzondagen voor het
verkopen van diverse snacks vanaf 24 juni 2012. Bezwaar t/m 17 juli 2012.
VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING OP DE ALGEMENE
RECHTENVERORDENING 2012 EN DE TARIEVENTABEL
VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat zij op 24 mei 2012 hebben besloten tot
vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging op de algemene rechtenverordening 2012 en de tarieventabel behorende bij en deeluitmakende van de algemene rechtenverordening 2012.
De datum van ingang van de hefﬁng is 14 juni 2012. De verordeningen zijn digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl

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:
- 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
- Verkeersbesluit Harley Davidson Dag 22 juli 2012. Ter inzage van 30 mei
t/m 11 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
- Concept Verkeersstructuurplan De Kwakel. Ter inzage van 30 mei t/m 27 juni 2012. Contactpersoon: mw. M. Vermaas, 0297-513111.
- Concept Algemene subsidieverordening Uithoorn 2012. Ter inzage van: 30
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: de heer T. van Doremalen, 0297513111
- Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. Ter inzage van: 31 mei 2012
t/m 3 juli 2012. Contactpersoon: mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling
Aalsmeer-Uithoorn (G2). Ter inzage van 31 mei t/m 28 juni 2012. Contactpersoon: mw. G. Nieuwenndijk, 0297-513188.
- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

MANDAAT OM TOEZICHT TE HOUDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat aan mevrouw C.J. Visser van
de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam in mandaat de bevoegdheid is toegekend om in de gemeente Uithoorn het toezicht op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2009 en de Afvalstoffenverordening Uithoorn
2008 uit te oefenen.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“HET ERF”

In De Kwakel, naast de woonwijk ‘De Kwakel achter de kerk’ ligt het perceel Boterdijk 174. Voor dit perceel zijn vier woningen voorzien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt begonnen met een bestemmingsplanprocedure.

stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 13 juni 2012
BELEIDSREGEL VERTONEN VAN UITZENDINGEN
VOETBALWEDSTRIJDEN TIJDENS EK 2012

Op 11 juni 2012 heeft de burgemeester van Uithoorn beleidsregels vastgesteld
voor het vertonen van uitzendingen van voetbalwedstrijden tijdens het EK 2012.
De locale horecaondernemers mogen in de groepsfase van het EK 2012 uitzendingen vertonen van de voetbalwedstrijden op hun terras maar dienen hiervan
melding te doen en te voldoen aan de voorschriften.
Indien het Nederlands elftal in het EK 2012 doorgaat naar de ﬁnalerondes zullen
er naar alle waarschijnlijkheid diverse activiteiten op de openbare weg in de gemeente gaan plaatsvinden. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld om de activiteiten ordelijk te laten verlopen. De aanvraag geldt alleen voor de wedstrijden van
het Nederlands elftal en zal gelden voor:
1. het plaatsen van televisieschermen op horecaterrassen;
2. public viewing (grote schermen in de openbare ruimte);
3. het plaatsen van buitentaps (in beperkte mate), indien het evenement bij de horecagelegenheid plaatsvindt, dan worden de dranken geserveerd vanuit de horecagelegenheid).
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan, dus op
14 juni 2012.
VERKEERSBESLUITEN

DORPSCENTRUM
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zaterdag 16 juni 2012 het
evenement Culinair Uithoorn mogelijk te maken in het Dorpscentrum van Uithoorn.
Hiertoe moet de weg waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor alle verkeer. Daarbij mag op de betreffende weg op zaterdag 16 juni 2012 van 06.0024.00 uur ook niet worden geparkeerd.

Dit wordt bereikt door het Marktplein van nummer 1 t/m 71 gesloten te verklaren
in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of
vee op zaterdag 16 juni 2012 van 06.00 tot 24.00 uur door het plaatsen van verkeersborden.
Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 25 juli 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
THAMERDAL
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de ingang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 25 juli 2012 ter inzage. Daartegen kan
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde evenementen in De
Kwakel mogelijk te maken, de wegen waarop de evenementen plaatsvinden af te
sluiten voor alle verkeer. Daarbij mag op deze wegen op de betreffende dagen en
tijden ook niet worden geparkeerd.

Dit wordt bereikt door onderstaande wegen gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van verkeersborden op onderstaande tijden.
Nr. Datum

Evenement

Locatie

Tijd incl.
op- en afbouw

1

Zaterdag
30 juni 2012

Braderie
De Kwakel

Drechtdijk 1 t/m 27,
Mgr. Noordmanlaan,
Kwakelsepad, tussen Mgr.
Noordmanlaan en Drechtdijk

07.00-19.00 u

2

Woensdag
1 t/m zondag
5 aug. 2012

Polderfeest

Hanepad

3

Donderdag
2 aug. 2012

Polderloop

Evenemententerrein
De Kwakel, De Kuil, ﬁetspad
langs Noordzuidroute tot de
Hoofdweg, Vuurlijn, De Kuil,
Ruilverkaveling, evenemententerrein De Kwakel

18.00-22.00 u

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Het Erf’ ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf 15 juni t/m 28 juni 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te
raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan
ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek,
gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel.

Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 25 juli 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met
deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-

Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit, inclusief tekeningen, ligt tot en met 25 juli 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend

Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.

WWW.UITHOORN.NL

LEGMEER-WEST
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het gesloten verklaren van de
Randweg tussen Randweg nummer 5 en de Noorddammerweg voor alle motorvoertuigen, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het baggerdepot en
Randweg 5 ten einde de verkeersveiligheid voor ﬁetsers te verbeteren.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
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

In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen
mensen met een beperking en een medische
indicatie gebruik maken van de Regiotaxi. De
Regiotaxi is een vorm van individueel taxivervoer die u van deur tot deur brengt binnen een
gebied van vijftien kilometer vanaf de gemeentegrens van uw eigen woongemeente. Om hier
gebruik van te maken heeft u een vervoerspas
nodig. Indien u nog geen pas heeft, dan kunt u
informeren over de voorwaarden bij het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg.
regiotaxi reserveren
U kunt een rit reserveren via telefoonnummer:
0900-89 98 343 (lokaal tarief) of via internet:
www. connexxion.nl. Uw pas(nummer) is nodig
om een reservering te maken.

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

D e

regiotaxi Amstelland

een aantal spelregels van de regiotaxi
De Regiotaxi rijdt tussen 07.00 ‘s ochtends
en 01.00 uur ’s nachts.
U kunt een rit bestellen tussen 07.00 uur en
0.00 uur.
Bij reservering geeft u aan met hoeveel personen u reist en of u gebruik maakt van een
eventueel hulpmiddel (scootmobiel, rolstoel
of rollator).
U bestelt de taxi maximaal één uur van tevoren (eerder mag ook!).
U reserveert zo mogelijk alvast uw terugreis.
Ritten met een vertrektijd tussen 7.00 uur en
8.00 uur moet u de dag ervoor aanvragen.
Per persoon kan één tas of koffer worden
meegenomen.
Klachten over de Regiotaxi kunt u indienen
bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het
Loket registreert de klacht en stuurt deze
door naar Connexxion.

legt u ook uit hoe u de kosten van het andere
taxibedrijf kunt declareren bij Connexxion. Zorg
in ieder geval voor een betalingsbewijs van de
door u gemaakte kosten voor een andere taxi.
Bereikbare Bestemmingen
Iedere pashouder heeft een lijst met bereikbare
bestemmingen ontvangen. Eventueel is deze
lijst op te halen bij het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg.
eigen bijdrage regiotaxi
Voor het gebruik van de Regiotaxi is een eigen
bijdrage verschuldigd. Voor de Regiotaxi gelden
de volgende ritbijdragen:
ring

Prijs per ring

Bestemming in ring 1
Bestemming in ring 2
Bestemming in ring 3
Bestemming in ring 4
Bestemming in ring 5

€ 1,10
€ 1,60
€ 2,10
€ 2,60
€ 3,15

Vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg. Overige informatie over de Regiotaxi kunt
u lezen in de speciale nieuwsbrief. Pashouders
hebben deze nieuwsbrief thuis ontvangen. De
brief is ook af te halen bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.

Wat als de regiotaxi niet komt?
De taxi mag maximaal 15 minuten eerder tot 15
minuten later komen dan de door u bestelde tijd.
Als de regiotaxi 15 minuten na de afgesproken tijd nog niet is gearriveerd moet u contact opnemen met de centrale van de Regiotaxi. Alleen met toestemming van de telefoniste
mag u gebruik maken van een andere taxi. Zij

g e m e e n t e R a a D

v a n

Huishoudinkomenstoets
wordt afgeschaft
De huishoudinkomenstoets, één van de wijzigingen in de Wet werk en bijstand 2012, wordt
met terugwerkende kracht afgeschaft. Dat
houdt in dat de zogenaamde gezinsuitkering
per 1 januari 2012 komt te vervallen.
De huishoudinkomenstoets was door het kabinet Rutte ingevoerd, maar door de samenstellers van het Lente-akkoord weer afgeschaft; in
het Begrotingsakkoord 2013 komt de huishoudinkomenstoets te vervallen. Op dit moment ligt
er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer die de
afschaffing definitief moet maken. Gemeenten
zijn door staatssecretaris De Krom verzocht om
de uitvoering van de huishoudinkomenstoets
alvast stop te zetten.
Op dit moment wordt door het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn bekeken of en hoe
bestaande en potentiële cliënten zullen worden
benaderd om eventueel reeds ingevoerde wijzigingen terug te draaien. Bij nieuwe aanvragen
zal geen rekening meer worden gehouden met
de huishoudinkomenstoets.
Als u nu vragen hebt is het natuurlijk altijd
mogelijk om zelf contact op te nemen met het
cluster Werk en Inkomen van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn.

Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor gemeentelijke voorzieningen? Op de website van bereken uw recht, www.berekenuwrecht.nl, kunt u berekenen of u recht heeft op bijvoorbeeld bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering,
gehandicaptenparkeerkaart, of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook kunt u hier
zien of u in aanmerking komt voor landelijke voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of
een studietoelage. Kijk op de website en bereken waar u recht op heeft.

u i t h o o R n
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u
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a c t i v i t e i t e n

Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Neem meer tijd voor begroting veiligheidsregio’

Vijf vragen aan Jan Mollema (PvdA)

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord
aan Jan Mollema. Hij is fractievoorzitter van
de PvdA in de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Welk onderwerp
wil jij op deze plaats
naar voren brengen?
“De veiligheidsregio. Dit is
een gemeenschappelijke
regeling binnen Amsterdam/
Amstelland, die onder
meer bestaat uit de gemeen
tes Amsterdam, Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen en
Uithoorn. Morgen bespreken
we in de raad de kosten
van de veiligheidsregio
voor het vorige en het
komende jaar.

2

Waarom is de veiligheidsregio een
belangrijk onderwerp?
“Veiligheid is natuurlijk een
omvangrijk begrip, waar je

directe afstemming en
samenwerking, maar ook
aan het verminderen van
bureaucratie. De veiligheids
regio was bijvoorbeeld
ook betrokken toen de
Schanskerk plotseling het
middelpunt werd van een
crisis. Omdat de veiligheids
regio meebeslist over veel
zaken, vind ik dat alle
aspecten ervan trans
parant moeten zijn.”

3

Wat bedoel
je daarmee?
“Ik heb het voornamelijk over
de kosten. Ik zou willen dat
we daar als gemeenteraad
beter toezicht op konden
houden. De veiligheidsregio is
er om te zorgen dat er bij cala
miteiten goed wordt samenge
werkt. Het overleg is wat mij

“We nemen elk jaar een beslissing die vooraf al vaststaat”
heel veel onderwerpen
onder kunt scharen. Vanuit
de veiligheidsregio wordt
voornamelijk de rampenbe
strijding en crisisbeheersing
gecoördineerd. Denk aan

betreft dan ook onmisbaar.
Maar dat wil niet zeggen dat
de raad de kosten van de vei
ligheidsregio niet goed hoeft
te controleren. Toch is dat wat
er volgens mij nu gebeurt.”

4

De gemeenteraad
praat morgen over
de begroting voor 2013,
dan is toch duidelijk wat
de kosten zullen zijn?
“Dat zou je denken, maar
het wezen van calamiteiten
is nu juist dat je vooraf niet
weet waar en wanneer ze
plaatsvinden en hoeveel be
slag ze leggen op de hulpdien
sten. De controle door de ge
meenteraad wordt bovendien
bemoeilijkt door de korte

beslistijd. De gemeenteraad
kan zijn zienswijze geven
op de begroting, waarna
een commentaar wordt
toegevoegd aan de begroting.
Vorige week kregen we te
zien wat de kosten over
2011 waren, op 28 juni
dienen we de jaarrekening
over 2011 en de begroting
voor 2013 al goed te keuren.
Dat maakt het voor raads
leden lastig om een gedegen
afweging te maken.”

5

Wat zou je anders
willen doen?
“De raad heeft een controle
rende taak. We zouden
de tijd moeten nemen om
vragen te stellen. De veilig
heidsregio kost Uithoorn
jaarlijks bijna een € 1
miljoen. Dat is veel geld
– reden genoeg om te inves
teren in waarheidsvinding.
Nu nemen we elk jaar
opnieuw een beslissing
die vooraf al vaststaat.”

RaaDsagenDa
Datum: 14 juni 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening

2

Inspreken burgers

3

Algemene subsidie
verordening 2012
19.40 uur

4

Algemene Plaatselijke
Verordening 20.30 uur

5

Veiligheidsregio
jaarrekening en
begroting 21.30 uur

6

Gemeenschappelijke
regeling belastingen
22.00 uur

7

Samenwerking G2
jaarrekening en
begroting 22.30 uur

Raad gematigd positief over plannen voor 2013
Het Programmaplan 2013 is
hét beleidsdocument waarin
de gemeente Uithoorn aan
geeft wat zij wil gaan doen in
2013. Onlangs boog de raad
zich over het plan. De partij
en betoonden zich gematigd
positief. Zo wilde de VVD
weten waarom er veel geld
wordt uitgetrokken voor
jeugdzorg, aangezien het niet
zeker is of dit een taak van de
gemeente wordt. DUS! vroeg
of in het fietstunneltje bij
de Admiraal De Ruyterlaan
opnieuw graffiti kan worden
aangebracht. Gemeente

belangen en CDA maakten
zich zorgen over de begroting.
Gemeentebelangen wil een
sluitende meerjarenbegroting,
het CDA betoogde dat veel
kosten worden doorgeschoven.
Zij wilden het plan dan ook
niet goedkeuren. Wethouder
Levenbach gaf aan dat dat
toch niet de bedoeling kon
zijn. De PvdA pleitte voor een
evenwichtig en sociaal
beleid. Ons Uithoorn steunde
het plan, maar was niet
tevreden met de ‘collegepres
taties’, vooral niet aangaande
de participatie van inwoners.

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

Uiteindelijk werd het pro
grammaplan aangenomen,
inclusief enkele moties
over het sluitend maken
van de begroting.
correctie Twee weken ge
leden berichtte de Raads
pagina over de stemming
over de plannen voor de
Europarei. In dit artikel
ontbrak de vermelding dat
de fractie van DUS! tegen
de gemeentelijke plannen
heeft gestemd. Onze
excuses voor het ontbreken
van deze informatie.

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 28 juni 2012.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

