Woonduur omzetten in
inschrijfduur bij WoningNet
met een half jaar verlengd
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Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Inwoners van de stadsregio Amsterdam die hun woonduur willen laten
omzetten in inschrijfduur bij WoningNet, krijgen hier nog tot 31 december
2015 de tijd voor. De Stadsregio en
de woningcorporaties hebben afgesproken dat WoningNet tot eind dit
jaar woonduur omzet naar inschrijfduur.
De deadline was 1 juli. Door de vernieuwde wet- en regelgeving (Huisvestingswet) vervalt namelijk per
1 juli 2015 woonduur als mogelijkheid om kans te maken op een sociale huurwoning. Omdat er een
overgangsregeling is, kunnen inwoners van de Stadsregio opgebouwde woonduur tijdelijk laten tellen als
inschrijfduur bij WoningNet. Inschrijven bij WoningNet is hiervoor noodzakelijk.
Het aantal inschrijvingen bij WoningNet is hierdoor de afgelopen maan-

Commissievergaderingen

den sterk toegenomen, net als de
hoeveelheid vragen via de telefoon
en e-mail. Hoewel WoningNet de capaciteit van haar klantenserviceafdeling fors heeft uitgebreid, staan
mensen lang in de wacht of krijgen
zelfs geen contact. Om klanten tegemoet te komen zal WoningNet ook in
het tweede half jaar van 2015 woonduur omzetten naar inschrijfduur.
De extra omzetting sluit aan op een
aangenomen motie van de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam.
Zij gaven opdracht de termijn te verlengen naar 31 december van dit
jaar. Mensen die zich willen inschrijven krijgen hier dus nog zes maanden extra de tijd voor. Dit is onder
andere gunstig voor inwoners die
nu een koophuis hebben en senioren die kleiner willen gaan wonen
en mogelijk in de toekomst gebruik
moeten maken van het woningaanbod dat corporaties publiceren via
WoningNet.
Meer informatie over de regeling
vindt u op www.woningnetregioamsterdam.nl

Gemeentehuis eerder dicht

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op 11 en 15
juni eerder gesloten.
- 11 juni 2015 zijn we open van 8.30 uur tot 15.30 uur.
- 15 juni 2015 zijn we open van 8.30 uur tot 14.30 uur.
Wij werken grotendeels op afspraak, houdt u daar rekening mee. Voor
het afhalen van uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of het laten maken van een uittreksel kunt u de dag daarna vanaf 8.30 uur zonder afspraak langs komen. Maak online uw afspraak via www.uithoorn.nl

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Praat mee over herbestemming
van De Hoeksteen!
Open dag De Hoeksteen zaterdag
13 juni 11-15 uur
Op zaterdag 13 juni is iedereen welkom in De Hoeksteen. Nu is in dit bijzondere gebouw van de hand van
Gerrit Rietveld nog de bibliotheek
gehuisvest, maar in 2016 verandert
dat. De bibliotheek krijgt een nieuwe

huisvesting. Daarom wordt voor De
Hoeksteen een nieuwe bestemming
gezocht. Wordt het een Rietveldmuseum of toch iets anders. Het uitgangspunt is om voor De Hoeksteen
een maatschappelijke bestemming
te vinden. Meer informatie vindt u op
www.herbestemmingnh.nl

Werkzaamheden
parkeerplaatsen Vuurlijn
Vanaf 8 juni 2015 leggen we extra parkeerplaatsen aan op de Vuurlijn. De
parkeerplaatsen komen op de voormalige handbalvelden van BreakOut. Er komt een inrit naar de par-

keerplaatsen. Hiervandaan maken
we een voetpad naar HSV Thamen.
We plaatsen verwijzingsborden naar
de nieuwe parkeerplaats. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE 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.
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.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Besluit wijzigen komgrenzen ten noorden van De Kwakel, Inzageperiode van
18 april 2015 t/m 10 juni 2015. Inlichtingen bij afdeling Leefomgeving, R. van de
Pol (0297) 5131111.

-

Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 15 mei 2015 t/m 26
juni 2015. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens (0297) 513 111.
Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 9 juli
2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk, (0297) 513111.
Drank en horecavergunning paracommerciële instelling aan Stichting Vita Welzijn en Advies ter inzage van 18 mei tot 30 juni 2015. Info: M. Millenaar, tel
(0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 9
juli 2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.
Terinzage legging Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3. Inzageperiode van 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken.
Ontwerp-uitwerkingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 2, Inzageperiode
29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff,
(0297) 513111.
Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inzageperiode van 5 juni 2015 t/m 17 juli 2015 ter inzage. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken J. Bosschers (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel en aan een lantaarnpaal nr. 7. Ontvangen 29 mei
2015.

Dorpscentrum
- Irenepad, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een poort bij
de boodschappensteiger. Ontvangen 26 mei 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 69, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevel.
Ontvangen 4 juni 2015.

Thamerdal
- Johan de Wittlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel aan
de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 4 juni 2015.
- Johan de Wittlaan 36, aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel aan
de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 4 juni 2015.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Boterdijk 57a, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar t/m 7 juli 2015.
- Dwarsweg 15, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande
kassencomplex. Bezwaar: t/m 9 juli 2015.
- Mijnsherenweg 8, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande
bedrijfsruimte fase 1 en het plaatsen van een toiletgebouw. Bezwaar: t/m 8 juli
2015.
- Hoek Hoofdweg / Legmeerdijk, omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een V-frame ten behoeve van reclame. Bezwaar: t/m 8 juli 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger. Bezwaar: t/m 15 juli 2015.
- Eger 25 en 27, omgevingsvergunning voor het realiseren van een steiger. Bezwaar: t/m 15 juli 2015.
- Fort 55. Vergunning aan de heer Hogenboom voor het organiseren van een Fort
Fair op 14 juni 2015. Bezwaar t/m 9 juni 2015.
- Iepenlaan 49. Melding ontvangen van de heer Reijnen voor het realiseren van
een uitweg van het perceel Iepenlaan 49.
- Vuurlijn 51. Melding ontvangen in het kader van de Drank- en horecawet van
KDO voor een activiteit buiten de para commerciële doelstelling op 12 juni 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Bertram 119. Vergunning aan de heer Bosch voor het plaatsen van een afvalcontainer van 8 t/m 10 juni 2015. Bezwaar t/m 13 juli 2015.
- Randhoornweg. Vergunning aan V.O.F. Amstelland Festival voor het organiseren van het Amstelland Festival van 26 t/m 28 juni 2015. Bezwaar t/m 15 juli
2015.

WWW.UITHOORN.NL

-

Randhoornweg. Onthefﬁng artikel 35 aan V.O.F. Amstelland Festival voor het
schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het Amstelland Festival van
26 t/m 28 juni 2015. Bezwaar t/m 15 juli 2015.

Dorpscentrum
- Oude Dorp. Vergunning aan Star Promotions B.V. voor het organiseren van een
braderie op 12 juli 2015. Bezwaar t/m 9 juli 2015.
- Oude Dorp. Vergunning aan Stichting Promotie Uithoorn voor het organiseren
van de Opening Waterlijn van 28 t/m 30 mei 2015. Bezwaar t/m 8 juli 2015.
- Prinses Irenelaan 1-3. Drank en horecavergunning aan Coop Supermarkten
B.V. voor het exploiteren van een slijterij. Bezwaar t/m 14 juli 2015.
- Prinses Irenebrug. Onhefﬁng van het geluid aan Aannemingsbedrijf Klein Wieringen voor schoonmaakwerkzaamheden aan de brug in de nacht van 15 en 16
juni en in de nacht van 16 en 17 juni 2015. Bezwaar t/m 15 juli 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eger 42. Vergunning aan de heer Galjaard voor het plaatsen van divers bouwmateriaal van 15 t/m 27 mei 2015. Bezwaar t/m 8 juli 2015.
- Amsteldijk-Zuid. Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn en Atletiekvereniging
De Veenlopers Mijdrecht voor het organiseren van de Linieloop op 14 juni 2015.
Bezwaar t/m 16 juli 2015.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Aalsmeer Bloementour voor het organiseren van een truckersrun op 19 september 2015.
- Vergunning aan Lions Club Uithoorn/De Kwakel voor het plaatsen van tijdelijke
reclameborden en spandoeken om kenbaarheid te geven aan Culinair Uithoorn
op 20 juni 2015. Bezwaar t/m 13 juli 2015.
- Vergunning aan de heer Hoogenboom voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden en spandoeken om kenbaarheid te geven aan Fort Fair op 14 juni 2015.
Bezwaar t/m 8 juli 2015.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 reclameborden om kenbaarheid te geven aan de opening van de Waterlijn op 29 en 30
mei 2015. Bezwaar t/m 8 juli 2015.
BEKENDMAKING BESLUIT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE
DIRECTEUR VAN DE OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED
VAN 13 MEI 2015 TOT INSTEMMING MET DE MANDAATVERLENING

Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben op 1 april 2015 mandaat is verleend aan de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG), met de
bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de directeur Omgevingsdienst
IJmond of de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders. Via een aantal pilots in 2015 wordt meer inzicht verkregen in de meerwaarde van een beoogde
samenwerking tussen de Omgevingsdiensten NZKG en IJmond.

De directeur van de Omgevingsdienst NZKG heeft op 13 mei 2015 besloten om binnen de reikwijdte van de pilots ondermandaat te verlenen aan de directeur van de
Omgevingsdienst IJmond en de bij de Omgevingsdienst NZKG werkzame teamleiders. Tevens kan het ondermandaat worden uitgeoefend door de door de teamleiders aangewezen plaatsvervangers, na instemming van de directeur van de Omgevingsdienst IJmond, dan wel een door de directeur aangewezen waarnemend
teamleider.
Het ondermandaatbesluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de heer L.J.
Bosschers van de afdeling Publiekszaken telefoonnummer 0297 - 513 111.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (WABO)
ONTWERPBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn zijn van plan om voorschrift 1.2.6.A en 1.2.6B aan de op 23 december 2013 (kenmerk 483913-16306)
aan Quaker Chemical B.V. verleende omgevingsvergunning toe te voegen. In
voorschrift 1.2.6A is expliciet opgenomen dat in de opslagvoorziening “Hal 2”geen
brandbare gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) aanwezig mogen zijn. In voorschrift
1.2.3B is opgenomen dat in de opslagvoorziening “Hal 2”aanvullende organisatorische en technische maatregelen moeten worden getroffen. De inrichting is gelegen
aan de Industrieweg 7 te Uithoorn.
U kunt het ontwerp besluit inzien
Het ontwerp besluit en alle bijbehorende stukken kunnen van 5 juni tot 17 juli 2015
worden ingezien: Op het gemeentehuis van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens inloopuren (0297) 513 111.

Vervolg op volgende blz.

o f f i ci ë l e m ed ed el in gen en be k e n d ma k in ge n
Vervolg van vorige blz.
Zienswijzen
Als u het met het ontwerp besluit niet een bent, dan kunt u uw zienswijze (graag
onder vermelding van uw telefoonnummer) tot 17 juli 2015 schriftelijk indienen bij
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE
Zaandam of per e-mail: wabo@odnzkg.nl. In uw zienswijze moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. Geef het duidelijk aan als u een
ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden. U
kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. Een verzoek voor een
gesprek moet voor 10 juli 2015 zijn gedaan. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen
naar wabo@odnzkg.nl ter attentie van de heer C.H.M. van Broekhoven.
Verdere procedure
Wij zullen binnen 6 maanden na binnenkomst van de vergunningaanvraag een definitief besluit nemen. Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen wij binnen 4 weken na de ter inzagelegging een definitief besluit nemen.
Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld.
Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar
zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dat niet gedaan, dan moet aangetoond worden dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.
Toepassing coördinaTieregeling (WeT ruimTelijke
ordening) onTWikkeling amsTelplein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat de
raad van Uithoorn op 28 mei 2015 heeft besloten de coördinatieregeling als bedoeld
in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Amstelplein
en het ten behoeve van het project Amstelplein benodigde:
- onttrekkingsbesluit Koningin Maximalaan (artikel 9 Wegenwet);
- verkeersbesluiten (op grond van de Wegenverkeerswet);
- ontheffingsbesluit hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder;
- omgevingsvergunningen voor de activiteit slopen, bouwen, aanleggen, brandveilig gebruik en kappen.

Deze regeling uit de Wro stelt de gemeente in staat om de verschillende besluiten
en vergunningen ten behoeve van de verwezenlijking van gemeentelijk ruimtelijk
beleid - in dit geval een bestemmingsplanprocedure Amstelplein - te coördineren.
In het raadsvoorstel is aangegeven wat het project Amstelplein inhoudt en op welk
plangebied dit besluit betrekking heeft.

Met deze coördinatie vindt de voorbereiding, terinzagelegging ten behoeve van het
kenbaar maken van zienswijzen en de beroepsprocedure gelijktijdig plaats. Besluitvorming geschiedt wèl per besluit afzonderlijk, door het daartoe bevoegde bestuursorgaan.

Het is niet mogelijk om tegen het raadsbesluit tot toepassing van de coördinatieregeling bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet
bestuursrecht. De mogelijkheid om beroep in te stellen, is wel aanwezig nadat de
betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit
artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wro. Voordat dat gebeurt moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Dan worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.
Uithoorn, 10 juni 2015

VasTsTelling noTa grondbeleid uiThoorn

grondbeleid binnen de planning- en controlcyclus. Ook zijn de geactualiseerde uitgiftekaarten voor snippergroen onderdeel van de Nota Grondbeleid Uithoorn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeremy Correljé (Afdeling Ontwikkeling, cluster projectontwikkeling).
bekendmaking aanWijZingsbesluiT

De burgemeester van Uithoorn en het college van burgemeester en wethouders van
Uithoorn maken bekend dat zij de heer R.E. Commandeur hebben aangewezen als
toezichthouder op de naleving van het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2015. Deze aanwijzing treedt in werking een dag na bekendmaking en vervalt met ingang van 1 januari 2016.
bekendmaking openbare Vergaderingen
WelsTandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.
WeT milieubeheer

Op 28 april 2015 heeft de raad besloten om de Nota Grondbeleid Uithoorn vast te
stellen. In de Nota Grondbeleid staat het grond- en grondprijsbeleid beschreven
voor de komende periode.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding hebben
ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

De Nota geeft de beleidskaders voor de te hanteren beleidsinstrumenten (verwerving, beheer en uitgifte), de rolverdeling tussen het college van B&W en de raad,
het gemeentelijk grondprijsbeleid, de financiële beleidskeuzes en de plek van het

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 8 juni 2015

passief grondbeleid, tenzij...
De gemeente zal de komende periode een passief grondbeleid voeren. Dit betekent dat de gemeente de grondexploitatie aan de markt overlaat en zich beperkt tot
haar publiekrechtelijke rol. De gemeente past slechts bij uitzondering een actieve
grondpolitiek toe als de situatie daar uitdrukkelijk om vraagt.

activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Napa Thai TakeAway op de locatie Legmeerplein 24 Uithoorn. Melding ontvangen op 20 mei 2015.

WWW.uiThoorn.nl

Uithoorn maken we samen:

jeugd, welzijn, werk en inkomen
Gem

e e nte U i t h o o r

n

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid
heeft gekregen. 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.

Gemeente Uithoorn stelt gratis apps beschikbaar om
ouderen met dementie langer thuis te laten wonen
Uitnodiging voor informatiebijeenkomst over dementia-app
op 1 juli a.s van 19.30-21.30 uur in het gemeentehuis
Dementie is een groeiend probleem. Op
dit moment hebben zo’n 250.000 mensen
deze hersenziekte. Bij dementie sterven
hun hersencellen geleidelijk af, waardoor zij
steeds minder functioneren. Steeds meer
mensen blijven ondanks hun dementie
zelfstandig wonen. Bijna zeventig procent
van hen wordt hierbij ondersteund door
mantelzorgers, familie en vrienden. De
dementia-App helpt deze nog thuiswonende
mensen met dementie en ontzorgt de directe
omgeving.
Informatiebijeenkomst

De gemeente Uithoorn stelt 500 gratis apps
beschikbaar voor dementerenden en hun

mantelzorgers. Wilt u meer informatie over de app en
wat het voor u kan betekenen als dementerende of
mantelzorger? Kom dan naar de bijeenkomst over de
Dementia-app op woensdagavond 1 juli aanstaande in
het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 en
is om 21.30 uur afgelopen.
U kunt zich tot 19 juni aanstaande aanmelden door
een mail te sturen naar gemeente@uithoorn.nl onder
vermelding van ‘dementia-app 1 juli’.

Praktisch hulpmiddel

Het doel van de app is om het leven voor alle
betrokkenen kwalitatief iets dragelijker te maken.
Bijzonder is het unieke informatieplatform in de
app; de community waar onder andere de ISAO,
hulpinstanties, bedrijven en particulieren zich reeds

‘Diensten Thuis’:

Extra hulp voor inwoners
Zorgaanbieders Flexicura, Axxicom, Amstelring, Tzorg
en Thuiszorg Aalsmeer ondertekenden woensdag 13 mei
een contract voor ‘Diensten Thuis’. ‘Diensten Thuis’ regelt
het inkopen van (extra) uren hulp bij het huishouden
voor een laag tarief. Te denken valt aan (extra) hulp met
wassen en strijken, het doen van boodschappen of een
grote schoonmaak. Mantelzorgers (wel ingeschreven bij
Mantelzorg & Meer) en mensen met een Wmo indicatie
kunnen een beroep doen op ‘Diensten Thuis’ voor het
laten schoonmaken van hun eigen huis.

Hoe werkt het?

‘Diensten Thuis’ is onderdeel van dezelfde organisaties die ook de hulp bij het huishouden leveren in Uithoorn. Zij regelen de aanvraag, de uitvoering en de
betaling. De aanvragers maken afspraken met de
zorgaanbieder over de inzet van ‘Diensten Thuis’. De
totale kosten voor de diensten thuis bedragen €22,50
per uur zorg. De aanvrager betaalt voor hulp bij het
huishouden €10 per uur. Het resterende bedrag van
€12,50 per uur betaalt de gemeente.

aan hebben verbonden om interactief informatie
en ideeën te delen vanuit hun eigen kennisgebied.
Zij geven up-to-date adviezen over praktische
zaken als wet- en regelgeving (gemeenten en
zorgverzekeraars), bankzaken bij senioren,
pensioenen, PGB’s en volmachten & testamenten
(notarissen), voeding, persoonlijke hulp en mantelzorg
ondersteuning (Mezzo mantelzorg). In de app
kunnen mantelzorgers bovendien dierbare foto’s
en (lievelings)muziek samenvoegen om hiermee
de herinnering te versterken. Maar ook beeldbellen
met hun dierbare en geheugenspellen zijn als
functies in de app aanwezig. De dagelijkse agenda
(verjaardagen, de kapper, vuilnis buitenzetten) mét
alarmmelding en het logboek kunnen op afstand
worden beheerd. En uiteraard geeft de app heel veel
informatie en handige tips over de ziekte dementie.

Belangrijke ondersteuning

De dementia-App is ontwikkeld door de broers Pieter
en Harm Hasenaar. Twee jaar geleden werd de ziekte
van Alzheimer vastgesteld bij hun moeder. Op dat

Contact

Mensen met een Wmo-indicatie voor hulp bij het
huishouden kunnen contact opnemen met de
zorgaanbieder, die nu al de hulp bij het huishouden
bij hen levert. Mantelzorgers kunnen terecht bij
Mantelzorg en Meer via telefoonnr. (020) 333 53 53
of per e-mail info@mantelzorgenmeer.nl.

Wethouder Ria Zijlstra: ‘Heel ﬁjn dat we extra handjes
in het huishouden kunnen aanbieden voor een
gereduceerd tarief. Ik hoop dat iedereen, die het
nodig heeft, de weg naar ‘Diensten Thuis’ snel weet te
vinden.

moment werden zij geconfronteerd met een wereld,
die zij niet kenden. Als mantelzorgers zochten zij
een antwoord op veel vragen om haar kwalitatief en
sociaal beter te ondersteunen. Na gedegen onderzoek
besloten zij zelf, met hulp van deskundigen, de
dementia-App te ontwikkelen: www.dementia-app.
nl. De kosten van de app bedragen 10 euro voor
een jaarabonnement. De gemeente Uithoorn stelt
de app voor het eerste jaar gratis ter beschikking
aan 250 dementerenden en hun mantelzorger of
familielid. Tijdens de bijeenkomst op 1 juli aanstaande
wordt uitgelegd wat de app inhoudt en hoe hij is te
verkrijgen.

Steun in de rug voor mantelzorgers en
dementerenden

Wethouder Ria Zijlstra heeft de app samen met
haar moeder uitgeprobeerd: “Ik heb de app samen
met mijn moeder, die in het verzorgingshuis woont,
geïnstalleerd. Het was heel makkelijk en zo gedaan.
Door de app voor een jaar gratis beschikbaar
te stellen, probeert de gemeente Uithoorn de
dementerenden en hun mantelzorgers een steuntje
in de rug te geven. Zij hebben het immers al zwaar
genoeg. Ik nodig daarom ook iedereen die interesse
heeft, van harte uit om naar de informatieavond te
komen op 1 juli in het gemeentehuis”.

