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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
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, rijbe-
wijzen, 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

cOLOfON

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 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.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
-	 Gewijzigde	Afvalstoffenheffi	ng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer. 
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
Tijdelijk: 
- 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.
- Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. In-

fo: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
-	 Ontwerpbestemmingsplan	Noorddammerweg	fi	etsverbinding.	Ter	inzage	van	

31 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, 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 Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m 

11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
Vervolg op volgende blz.

De komende tijd laat de provincie 
Noord-Holland vanwege de aanleg 
van de nieuwe N201 veel werkzaam-
heden rondom de Zijdelweg uitvoe-
ren. Onderdeel van deze werkzaam-
heden is de reconstructie en herin-
richting van de Zijdelweg zelf. De Zij-
delweg ter hoogte van het viaduct 
over de nieuwe N201 is vanaf vrij-
dagavond 21 juni 18.00 uur tot maan-
dagochtend 24 juni 6.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer (met uitzonde-
ring van de hulpdiensten). 
Omdat de Zijdelweg een drukke en 
belangrijke doorgaande route is, wil 

de provincie het oponthoud zo kort 
mogelijk houden en daarom gaan de 
werkzaamheden	’s	nachts	door.	Ex-
cuses voor de overlast. 

Op- en afritten Zijdelweg
Om	geen	extra	verkeersdruk	te	ge-
ven rondom het bouwterrein op de 
Zijdelweg blijft de op/afrit bij de Zij-
delweg (Uithoornse kant) gesloten. 
Verwachting is dat medio 2014 ook 
de werkzaamheden (fietstunnel en 
rotonde) aan de Amstelveense kant 
gereed zullen zijn. Dan worden beide 
op- en afritten in gebruik genomen.

Zijdelweg van 21-24 juni 
helemaal afgesloten bij viaduct 
nieuwe N201

Bij de bezuinigingsoperatie is onder-
meer besloten het onderhoud aan de 
bloembakken in de gemeente te sta-
ken. Deze bloembakken staan o.a. bij 
de winkels aan de A. v. Schendellaan, 
de Vondellaan en de Prinses Christi-
nalaan en bij het busstation, de Open-
bare Bibliotheek, De Schutse, voor het 
gemeentehuis en in De Kwakel en De 
Legmeer.De tulpen die in de bloem-
bakken stonden zijn uitgebloeid en 
weggehaald. De gemeente zal de 
bakken niet meer vullen. We zijn van 
plan om de bakken weg te halen en op 
te slaan op de gemeentewerf, hopen-
de op betere tijden. Een andere optie 
is dat bedrijfsleven of bewoners een 
bak of bakken adopteren. U neemt de 
bak dan in beheer, richt deze in en ver-
zorgt de bloemen of heesters.
Afgelopen week hebben we al aan 
enkele aangrenzende bedrijven ge-
vraagd of zij interesse hebben. Zoals 
u inmiddels in de Nieuwe Meerbode 
hebt kunnen lezen, heeft politieke par-
tij DUS! de bak bij de Bibliotheek ge-
adopteerd en ingeplant.

Enkele spelregels bij particulier 
bloembakbeheer zijn:
- De gemeente blijft eigenaar van 

de bakken en is niet verantwoor-
delijk voor het onderhoud en/of 
schade aan de planten. Bij scha-
de aan de bakken haalt de ge-
meente ze weg en plaatst ze niet 
meer terug. 

- U bent vrij in uw keuze voor de in-
richting van de bakken. U kunt bij-
voorbeeld kiezen voor vaste plan-
ten of eenjarige planten in combi-
natie met bloembollen. Wilt u re-
kening houden met de keuze van 
de planten / heesters? Zij mogen 
niet zo hoog worden dat ze het 
zicht van de verkeersdeelnemers 
belemmeren, waardoor er onveili-
ge situaties ontstaan.

- U kunt geen aanspraak maken op 
vergoeding van door u in de bak-
ken geplaatste aanplant. 

- Als er in de komende jaren vol-
doende gelden beschikbaar ko-
men, is de gemeente bereid om 
de bloembakken weer zelf te 
gaan verzorgen.

contactpersoon
Mocht u vragen of belangstelling 
hebben dan kunt u contact opnemen 
via tel. nr. 513111 en vragen naar de 
heer Ed van de Biesebos

Bloembakken en zelfredzaamheid

Op 5 juni woensdag heeft wethouder 
Ria Zijlstra via een hoogwerker lieve-
heersbeestjes uitgezet in de Lindes 
langs de Potgieterlaan.
Op een aantal plaatsen in Uithoorn 
is de luizenoverlast namelijk zo groot 
dat de gemeente hier gaat bestrijden. 
Dit doen we op een duurzame biolo-
gische wijze, namelijk door het uitzet-
ten van lieveheersbeestjes. We la-
ten zakjes met eitjes en larven in de 
boom ophangen. De larven vinden 
daarna zelf hun weg in de boom en 
gaan op de luizen af. 

Oorzaak overlast
Plakkerig straatmeubilair, zwarte 
aanslag	op	auto’s,	vaak	de	ramen	
moeten wassen: het zijn bekende 
klachten in de lente en zomer in stra-
ten waar Lindes staan. De overlast 
wordt niet veroorzaakt door de bo-
men, maar door de in de boom aan-
wezige bladluizen. De bladluizen 
voeden zich namelijk met de sappen 
in de bladeren. De suikers in die sap-
pen heeft de luis niet nodig en daar-
om scheidt hij deze uit als kleverige 
vloeistof. Het gevolg is een plakke-

rige	‘regen’.	Niet	zelden	wordt	over-
wogen bomen vanwege deze over-
last te kappen.

Lieveheersbeestjes 
in de aanval
Luisbestrijding met lieveheersbeest-
jes biedt een volkomen natuurlijke 
oplossing, waardoor overlast tot het 
verleden kan behoren. We gebruiken 
larven van het inheemse en vraat-
zuchtige tweestippelig lieveheers-
beestje (Adalia bipunctata). Deze 
soort heeft zich gespecialiseerd in 
bladluizen	en	vreet	er	wel	zo’n	100	
per dag op.

Biologisch bladluizen bestrijden
Wethouder kan de boom in

Tussen 12 juli en 2 september 2013 
voert de provincie Utrecht groot on-
derhoud uit aan de N201 tussen Am-
stelhoek en Vinkeveen. Tot 12 juli 
wordt	gewerkt	aan	het	fi	etspad	langs	
de Ingenieur Enschedeweg (N212). 
Om de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren, wordt de N201 in fasen af-
gesloten.

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

planning werkzaamheden N201 
tussen Amstelhoek en Vinkeveen

Op wie kunt  
u rekenen, 
als het even  
tegenzit?  
Vul de enquête in op  
www.uithoorn.nl
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Help de gemeente, 
vul de enquête in 

Soms heeft u ondersteuning nodig. Lang heeft  
de overheid die ondersteuning kunnen bieden.  
Dit gaat veranderen, omdat het Rijk moet  
bezuinigen. Meer en meer moet u zelf regelen.  
Sociale netwerken zijn en worden daarbij  
steeds belangrijker. Daarom is de gemeente  
Uithoorn benieuwd op welk netwerk u een  
beroep zou doen. Familie, vrienden, organisaties  
of toch de overheid? 

De informatie is voor de gemeente van groot belang 
voor het efficiënt inzetten van het beschikbare  
budget. Vul daarom de enquête ‘sociale netwerken’  
in op www.uithoorn.nl. Dank u wel!
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Burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga: Ik ben een sociaal betrokken mens. Dus het ‘naoberschap’ spreekt mij erg aan. Ik zal zelf zeker inspringen 
als het nodig is. Soms kun je wat meer doen en soms wat minder. Maar het gaat om de eerste ingeving: als iemand hulp nodig heeft, staat mijn deur 
altijd open. Dat betekent dat je iemand de helpende hand reikt, niet dat je hem of haar te logeren vraagt. 



- Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscen-
trum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vincke-
buurt 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.

- Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest. Ter inzage van de 
13 juni t/m 12 juli 2013 Info: mevrouw A. Stevens, 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
- Amsteldijk-Noord 108, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een aanlegsteiger in de Amstel. Ontvangen 1 juni 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Muur 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 

Ontvangen 2 juni 2013.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 85, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 31 mei 2013.

 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
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Hockey Club Qui 

Vive voor het organiseren van een Lustrumweekend op 22 en 23 juni 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 18 juli 2013.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4C, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een 

sportschool. Bezwaar: t/m 19 juli 2013.
-	 Wiegerbruinlaan	8,	omgevingsvergunning	voor	het	vestigen	van	een	fitnessclub.	

Bezwaar: t/m 12 juli 2013.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat, Marktplein, vergunning aan Lions Club Uithoorn voor het organise-

ren van Culinair Uithoorn aan de Amstel op 15 juni 2013 van 13.00 tot 22.00 uur. 
Bezwaar t/m 19 juli 2013.

-	 Ontheffing	artikel	35	van	de	Drank	en	Horeca	wet	aan	de	deelnemers	van	Culi-
nair Uithoorn op 15 juni 2013 van 13.00 tot 22.00 uur. Bezwaar t/m 19 juli 2013.

Thamerdal
- Colijnlaan 178, vergunning aan Aannemingsbedrijf Gortenmulder B.V. voor het 

plaatsen van een schafkeet tot en met 19 juni 2013. Bezwaar t/m 15 juli 2013
- Meerlaan 18, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

achterzijde. Bezwaar t/m 17 juli 2013.
- Prinses Christinalaan 85, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Bezwaar t/m 18 juli 2013.
- Zijdelveld 45, omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande dak-

kapel aan de achterzijde. Bezwaar t/m 17 juli 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde. Bezwaar t/m 15 juli 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Van Gelder Telecom voor het plaatsen van een schaftkeet en 

een ecotoilet nabij de werkzaamheden voor de glasvezelkabel tot en met 31 de-
cember 2013. Bezwaar t/m 16 juli 2013.

- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Aalsmeer Bloemen Tour voor het or-
ganiseren van een Truckersrun op 21 september 2013.

- Vergunning aan Lions Club Uithoorn voor het plaatsen van tijdelijke reclamebor-
den om kenbaarheid te geven aan Culinair Uithoorn aan de Amstel van 3 t/m 17 
juni 2013. Bezwaar t/m 22 juli 2013.

 INSpRAAK EN INLOOpAVOND VOORONTwERpBESTEMMINGSpLAN 
 “BEDRIjVENTERREIN NOORDwEST”
Toelichting
Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest betreft het actualiseren van de 

noordkant van het bestemmingsplan Bedrijventerrein uit 1995. Dit betreft het ge-
deelte ten noorden van de Amsterdamseweg dat verder wordt begrensd door de 
Hollandsedijk, Johan Enschedeweg, Anton Philipsweg, Weigerbruinlaan, Thamer-
weg en de busbaan. Naast het actualiseren van het bestemmingsplan wordt in het 
bestemmingsplan ontwikkelruimte mogelijk gemaakt die in lijn is met de door de ge-
meenteraad vastgestelde Nota van ruimtelijke-economische uitgangspunten. 
Het bestemmingsplan Bedrijventerrein wordt in 2 delen in procedure gebracht. Voor 
het deel van het bedrijventerrein waar het voorbereidingsbesluit op van toepassing 
is, zal later een bestemmingsplanprocedure worden gestart, wanneer er meer be-
kend is over het plaatsgebonden risico van het bedrijf Koppers Netherlands B.V. en 
Resinall Rutgers Resins (ook wel bekend als Amsteldijk Beheer).
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraakprocedure van 
donderdag 13 juni 2013 tot en met vrijdag 12 juli 2013 ter inzage en is digitaal te 
raadplegen op www.uithoorn.nl. 
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstij-
den	in	de	openbare	bibliotheek,	Alfons	Ariënslaan	1	te	Uithoorn	en	in	het	dorpshuis	
De Quakel in De Kwakel.
Inloopavond
Op 19 juni 2013 wordt in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis een inloop-
avond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. De in-
loopavond begint om 17.00 en eindigt om 19.30 uur. Belangstellenden zijn daarbij 
van harte welkom.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk, 
de provincie en het waterschap 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. 
Gedurende deze terinzagelegging zal ook het voorlopige ontwerp van de nieuw-
bouw worden gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van een zogenoemde in-
loopavond. Gedurende deze avond kan ook het ontwerpbestemmingsplan worden 
geraadpleegd.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant 
en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen wor-
den ingediend.

Uithoorn, 12 juni 2013
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OffIcIëLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.

Wanneer u een uitkering van de gemeente 
ontvangt, mag u vier weken per kalenderjaar 
met behoud van die uitkering in het buiten-
land verblijven.
 
Hoe moet ik mijn vakantie aanvragen?
U moet uw vakantie officieel aanvragen. De 
periode waarin u in het buitenland bent moet 
u tenminste vier weken van tevoren opgeven 
aan het cluster Werk en Inkomen. U kunt dat 
doen door een vakantieformulier in te vullen 
en daarna in te leveren bij uw contactpersoon 
of tijdens de inloopspreekuren. U moet uw 
vakantie ook vermelden op uw rechtmatig-
heidsonderzoeksformulier (rof). 
 
Moet ik mij ook melden bij terugkomst?
Wanneer u terugkomt van uw verblijf in het 
buitenland moet u zich bij de balie van Werk 
en Inkomen melden. U moet hierbij de brief 
met de beslissing op uw vakantieaanvraag, 
uw paspoort en/of vliegticket meenemen.
 

En als ik een traject of scholing volg?
Als er scholing wordt gevolgd kan er uiter-
aard alleen tijdens de schoolvakanties va-
kantie worden opgenomen. Volgt u een re-in-
tegratietraject en/of stage dan zult u deze af 
moeten maken voordat u een vakantieperio-
de opneemt, of u moet de expliciete toestem-
ming van de gemeente én het re-integratie-
bureau hebben.
 
Wat gebeurt er als ik te laat terug ben?
Wanneer u niet op tijd terug bent van vakan-
tie, wordt uw uitkering beëindigd of in ieder 
geval geblokkeerd totdat u terug bent. Wij wij-
zen u er met nadruk op dat als u langer dan 
de voor u toegestane periode in het buiten-
land verblijft, er geen sprake meer is van een 
‘gebruikelijke vakantieperiode’. Dit kan bete-
kenen, dat u gedurende uw gehele verblijf in 
het buitenland geen recht heeft op een uitke-
ring en dat wij de verstrekte uitkering over de-
ze periode van u zullen terugvorderen. 

AlgEMEnE inforMAtiEcolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

gesloten
Op vrijdag 21 juni zijn de balie van Werk 
& Inkomen en het Loket WWZ in Aals-
meer gesloten. In verband met een in-
terne verhuizing is er die dag geen in-
loopspreekuur. 
U kunt het cluster Werk en Inkomen en 
het Loket WWZ wel telefonisch berei-
ken via de contactgegevens links op de-
ze pagina.

 

	
	
	

Bekendmaking
In zijn openbare vergadering van 30 mei 
2013 heeft de gemeenteraad de Veror-
dening verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive Uithoorn 2013 vastgesteld. In 
deze verordening worden nadere regels 
gesteld over de bevoegdheid de beslag-
vrije voet tijdelijk buiten werking te stel-
len bij verrekening van de recidiveboete 
wanneer iemand een uitkering ontvangt 
op grond van de Wet werk en bijstand 
(WWB). Deze verordening treedt in wer-
king op 1 juli 2013, met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 januari 2013. 

Het Werkgeversservicepunt Groot-Amster-
dam (WSP) helpt u met al uw arbeidsmarkt-
vragen. Of het nu gaat om arbeidsjuridische 
kwesties, personeelsadvies op maat of wer-
ving en selectie van geschikte werknemers. 
Ons uitgangspunt? Werkgevers staan voor-
op. Wij bieden u kosteloze, deskundige en 

op zoek naar personeel of vragen 
over de arbeidsmarkt?

“Waarom werkzoekenden met 
een uitkering aannemen? 

Omdat daar vaak hele 
goede mensen tussen zitten”

Meld u aan als 
vrijwilliger 

bij het 
Mantelzorg 
Steunpuntop vakantie

snelle dienstverlening. Waarom? Omdat we 
het belangrijk vinden dat u en onze kandida-
ten een duurzame werkrelatie aangaan. En 
omdat we een gezonde arbeidsmarkt in de 
regio Groot-Amsterdam willen stimuleren. 
Kijk voor meer informatie op www.wspgroot-
amsterdam.nl of bel naar 06 57 54 24 78. 

Uurtje vrij?
Maak een buurtgenoot blij.
Het mantelzorgsteunpunt is op zoek 
naar vrijwilligers die buurtgenoten thuis 
een uurtje in de week willen helpen. Ze-
ker in de zomermaanden is er meer be-
hoefte aan zorgvrijwilligers. Het Mantel-
zorg Steunpunt biedt vrijwilligerswerk op 
maat. U bepaalt zelf waar en wanneer. 
Kunt u de komende maanden wat tijd 
vrij maken, neem contact op: 0900-1866 
(lokaal tarief), mantelzorg@mantelzorg-
steunpunt.nl of kijk op de website voor 
meer informatie www.mantelzorg-steun-
punt.nl.

Bekendmaking 
Het dagelijks bestuur heeft op 21 mei 
2013 de “Klachtenregeling samenwer-
kingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2)” 
vastgesteld. Met deze klachtenregeling 
beschikt het samenwerkingsverband 
over een eigen proces van afhandeling 
van klachten, waarmee wordt volstaan 
aan één van de items van de audit van 
de Nederlandse vereniging voor schuld-
hulpverlening (NVVK) met betrekking tot 
het verwerven van het volwaardige lid-
maatschap.
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Dit is het centrale thema van de toe-
komstvisie die de gemeenteraad samen 
met inwoners, organisaties en bedrijven 
heeft gemaakt. Waar richten we ons 
op de komende jaren? De toekomstvisie 
is nu in concept klaar. U kunt daar 
uiteraard nog uw mening over geven. 
Op deze raadspagina staat een samenvat-
ting. De volledige visie is te vinden op 
www.uithoorn.nl/ris/strategischevisie.

Kernwaarden
Inwoners in buurten en wijken krijgen 
en nemen de ruimte om zelf vorm te 
geven aan een aantrekkelijke woonge-
meenschap. Ze bouwen zelf, gezamenlijk, 
actief aan de leefbaarheid. De gemeente 
is katalysator voor leven, wonen en 
werken, die zaken op gang helpt of 
versnelt en schadelijke effecten beperkt. 
De gemeente Uithoorn maakt deel uit 
van de Metropoolregio Amsterdam 
en de regio Amstelland. Regionale 
samenwerking is soms een wettelijke 
verplichting, maar wordt steeds vaker 
ingegeven door overwegingen van 
kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. 
De gemeente kent de lokale situatie 
en stemt actief af met samenwerkings-
partners.

Leven: op eigen kracht deel nemen 
aan de samenleving
De gemeente Uithoorn heeft de ambitie 
dat alle inwoners op eigen kracht 
kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Ze zijn zoveel als mogelijk zelfredzaam 
en kunnen zelfstandig wonen en leven. 
Dit ongeacht hun leefsituatie, leeftijd 
of beperkingen in hun functioneren. 
Inwoners voorzien zelf in hun inkomen 
en voor kinderen zijn er volop kansen 
om zich te ontwikkelen in een veilige 
omgeving. De gemeente is vangnet voor 
kwetsbaren als het eigen netwerk niet 
kan bijspringen. De gemeente Uithoorn 
levert hieraan een effectieve en effi ciënte 
bijdrage. Er is samenhang tussen de 
diverse vormen van ondersteuning 
én ondersteuning wordt binnen de 
beschikbare middelen gerealiseerd. 

Wonen: blijvend aantrekkelijke plek 
op de woningmarkt
De gemeente Uithoorn is en blijft een 
aantrekkelijke woongemeenschap: 
ruim en groen wonen met stedelijke en 
recreatieve voorzieningen binnen hand-
bereik. De ligging aan de Amstel met 
een levendig dorpscentrum en op een 
gunstige afstand tussen Amsterdam en 

het Hollands plassengebied in het Groene 
Hart maakt de gemeente bijzonder. 
De gemeente is vooral aantrekkelijk 
voor gezinnen. Een algehele kwaliteits-
verbetering van de woningvoorraad 
en een aantrekkelijke (recreatieve) 
woonomgeving is het doel. Veranderin-
gen vinden vooral plaats in bestaande 
wijken. Heel gericht stimuleert en 
faciliteert de gemeente ontwikkelingen 
op de woningmarkt, zonder verantwoor-
delijkheden over te nemen. 

Werken: toegevoegde waarde 
in sterke economische regio
Voor de verdere ontwikkeling als aantrek-
kelijke woongemeenschap zijn een vitale 
economie en goede verbindingen van 
groot belang. De gemeente draagt bij aan 
het ontwikkelen van de regionale econo-
mie (Greenport Aalsmeer en Mainport 
Schiphol) én zet in op behoud van lokale 
werkgelegenheid. Voor behoud van 
werkgelegenheid en het benutten van 
kansen in de sierteeltsector is het van 
belang een actieve rol te spelen binnen 
het Greenportverband. De ontwikkeling 
van toerisme draagt bij aan het behoud 
van werkgelegenheid en recreatieve 
voorzieningen voor eigen inwoners. 

Organiseren: zelfbewuste 
overheidsrol 
Onder het motto “Samen wat moet, 
lokaal wat kan” zet de gemeente 
Uithoorn in op stevige samenwerking 
in de regio en daarbuiten. De gemeente 
Uithoorn beschouwt zelfstandigheid 
als uitgangspunt, niet als doel op zich. 
De dienstverlening van de gemeente 
is gebaseerd op zelfredzaamheid c.q. 
selfservice. Lokale herkenbaarheid en 
binding zijn uitgangspunt. 

17 juni uw mening, 
20 juni vaststellen visie
Op 17 juni kunt u tijdens een inloop-
bijeenkomst uw mening geven over 
de toekomstvisie. Vanaf 19.30 uur zijn 
de raadsleden aanwezig in de raadzaal. 
U kunt hen dan toespreken en wellicht 
hebben raadsleden vragen over uw 
reactie. De gemeenteraad is tot 21.00 uur 
aanwezig. Op 20 juni wordt in een 
speciale raadsvergadering de toekomst-
visie vastgesteld. De op 17 juni gehoorde 
meningen van inwoners zullen dan 
worden meegenomen in de raadsbehan-
deling. Er is tevens een mogelijkheid 
om in te spreken. 

Aan de slag met de Strategische Visie.

R A A D S A G E N D A

Datum: 13 juni 2013  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1   Opening 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Bestemmingsplan Dorpscentrum 
en Beeldkwaliteitsplan 
Dorpsstraat, Marktplein en 
Wilhelminakade 19.40 uur

4   Bestemmingsplan hoofdontslui-
tingsroute Oude Dorp 19.40 uur

5   Bestemmingsplan 
Zijdelwaardplein 20.45 uur

6   Bestemmingsplan Flora 
Holland zuid 21.15 uur

7   Aanpassen beeldkwaliteit 
Iepenlaan 21.45 uur

8   Gezondheidsnota 2013-2016 
22.15 uur

9   Veiligheidsregio jaarrekening 
2012 en begroting 2014 22.45 uur

10  Omgevingsdienst NZ-kanaal, 
begroting 2014 en raming 23.15 uur

Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De volgende raadsvergadering
is op donderdag 20 juni
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.

“De gemeente Uithoorn 
is een aantrekkelijke 
woongemeenschap met 
ruim en groen wonen 
en grootstedelijke 
voorzieningen binnen 
handbereik. Uithoorn 
biedt het beste 
van twee werelden.”

De toekomst 
bepalen we nu!

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

‘Juist nu heeft Uithoorn meer vrijwilligers nodig’

1 Waarom wil je het hebben 
over vrijwilligerswerk?

“Ook in Uithoorn merken we de gevolgen 
van wat de terugtrekkende overheid 
wordt genoemd. Het Rijk bezuinigt 
en doet een steeds groter beroep op 
zelfredzaamheid van mensen. Dit 
betekent dat meer mensen zich onbaat-
zuchtig zullen moeten inzetten voor 
de samenleving. Ondertussen zie 
ik een maatschappelijke tendens dat 
de bereidwilligheid om bij te dragen 

afneemt. Het wordt bijvoorbeeld voor 
sportverenigingen steeds moeilijker om 
iemand te vinden voor het clubblad of 
de kantinediensten. Op veel plaatsen 
zie je steeds dezelfde gezichten.”

2 Waar ligt dat aan?
“Mensen hebben het natuurlijk 

druk, ook zonder vrijwilligerswerk. 
Zeker als ze gezinnen en een drukke 
baan moeten combineren, en ook 
nog een sociaal leven willen onder-
houden. En misschien spelen ook de 
bezuinigingen van het Rijk wel een 
rol. Vrijwilligerswerk is steeds minder 
vrijblijvend, en steeds meer een nood-
zaak. Het vraagt toewijding. Dat kan 
potentiële vrijwilligers afschrikken.”

3 Waarom zouden mensen 
zich toch moeten inzetten?

“Omdat het voldoening geeft. Als 
vrijwilliger ontwikkel je jezelf. 
Bovendien heeft ook de samenleving 
er baat bij, als vrijwilliger word je 
gewaardeerd door je omgeving. En 
je bouwt er leuke contacten mee op. 
Het meest belangrijke is natuurlijk 
dat je een bijdrage levert aan iets waar 

je waarde aan hecht, zoals een sportclub, 
een muziekvereniging of een school.”

4 Wat zou je tegen alle 
twijfelaars willen zeggen?

“Kruip uit je schulp, probeer het eens. 
Ervaar hoe het is, hoeveel voldoening 
het je geeft. En doe het ook omdat je 
waarde hecht aan het niveau van de 
voorzieningen in onze gemeente. 
Subsidies dalen, budgetten krimpen. 
We ontkomen niet aan meer zelfred-
zaamheid, zeker wanneer we niet 
meer belasting willen gaan betalen. 
We zullen tijd moeten investeren. 
Daarom zeg ik: zet je in en maak 
onderdeel uit van de maatschappij.”

5 En tegen de mensen 
die opzien tegen de 

hoeveelheid tijd die het kost?
“Vele handen maken natuurlijk licht 
werk. Als meer mensen een bijdrage 
leveren, komt niet al het werk op 
de schouders van een kleine groep 
vrijwilligers terecht. Bovendien mag 

het nooit een belemmering zijn dat je 
bang bent om te veel tijd kwijt te zijn. 
Een vereniging of school slokt niemand 
zomaar op. Als vrijwilliger kun je 
altijd afspraken maken. Wat past? 
Wat is haalbaar? Iedereen waardeert 
het wanneer mensen zich belangeloos 
inzetten voor het algemeen belang. 
Ik hoop daarom dat meer mensen 
vrijwilliger worden.” 

‘Als vrijwilliger lever je een bijdrage 
aan iets waar je waarde aan hecht’

In deze afl evering van de 
Raadspagina beantwoordt 
raadslid Arjan Koopmans van 
Groen Uithoorn vijf vragen 
over vrijwilligerswerk in 
Uithoorn. Hij zou graag zien 
dat meer inwoners zich inzetten 
als vrijwilliger. “Als vrijwilliger 
kun je altijd afspraken maken. 
Wat past? Wat is haalbaar?”

Raadslid Arjan Koopmans van Groen Uithoorn
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