
G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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 

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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15, Uithoorn, 
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer: 0297 513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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

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 

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

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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

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

COLOFOn
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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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender 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 2 juli Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilde-
ren op maandag van 9.00-12.00 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kos-
ten: €105,-. Info: 020-6418680. 

28 juni 19.00-20.00 uur gezond gewicht spreekuur voor een gezond 
voedingsadvies bij Keeponweight Coaching. Graag even aan-
melden op 06-20021854.

30 juni Braderie De Kwakel. 10.00-18.00 uur

30 juni Goud van Oud in Dorpscentrum

30 juni t/m Jop Kids Express, De Schutse en De Burght
7 juli

30 juni The Mix, J.A. van Seumerenlaan 1. Toneelgroep Maskerade 
organiseert mini workshop Toneel. Iedereen vanaf 18 jaar is 
welkom. Zaal open: 13.30 uur. Workshop begint om 14.00 uur 
en duurt tot 15.30 uur. Na afloop hapje/drankje. Je kunt je aan-
melden via secretariaat@toneelgroepmaskerade.nl

1 juli Kinderkoor Xing onder leiding van Ireen van Bijnen treedt op 
met het liedjesprogramma “Als je groeit...” bij danscentrum Co-
lijn, Industrieweg 20. Aanvang 11.00 u. Toegang vrij.

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 in-
schrijven kunt u tot uiterlijk 18 juni contact opnemen met: Jur 
Westera tel: 0297-565493 of 06-24180055. E-mail: jpjweste-
ra@caiway.nl

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

4 juli Stichting Uithoorn in Bedrijf houdt een voorlichtingsbijeen-
komst waarvoor alle ondernemers binnen de gemeente Uit-
hoorn worden uitgenodigd. Plaats: Thamerkerk (Amsteldijk 
Noord 3).Tijd: 16.30-18.30 uur. Info: de heer J. Szejnoga, tel. 
06-53667030. E-mail: joep@joepsze.nl

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

5 juli De Nederlandse concertpianiste Arielle Vernède, die later dit 
jaar ook in het concertgebouw Amsterdam zal spelen, geeft 
een concert in bibliotheek De Hoeksteen, A. Ariënslaan 1. van 
Uithoorn. Tijd: 20.15-22.00 uur, Prijs: € 12,50. Pashouders: 
€10,- en in de voorverkoop €1,- korting. Kaarten te koop in de 
bibliotheek of online via www.debibliotheekamstelland.nl 

5 juli Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht 
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.00-
20.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

5 juli Seniorenmiddag in tent op Amstelplein van 14.00-16.30 uur. 
Georganiseerd door Buurtbeheer Meerwijk en Vita. Aanmel-
den voor 4 juli bij Monique Sintenie, tel.: 0297-567163 of 
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl

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. Kos-
ten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. In-
fo: Joke Zonneveld, tel. 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

7 juli  The Mix, J.A. van Seumerenlaan 1. Kinderen van 3 tot 13 jaar 
geven een spetterende buikdansvoorstelling onder begelei-
ding van dansgroep Aziza en in samenwerking met kinder- en 
tienerwerk van Stichting Cardanus. Zaal open: 14.45 uur. Voor-
stelling om 15.40 uur. Entree: Gratis

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

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

12 juli Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht 
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.00-
20.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

13 juli Kids @ the Mix disco in Sporthal De Scheg, A. van Schendel-
laan 100 A. Happy Power, glittertattoos en gratis limonade.
Tijd: 19.00-21.30 Leeftijd: 8 t/m 12 jaar. Entree: €5,-. Voorver-
koop bij boekhandel Ten Hoope. Meer info: Natascha Halici, 
06-52646156 of nhalici@cardanus.nl

14 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. Kos-
ten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. In-
fo: Joke Zonneveld, tel.: 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

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

18 juli  1ste cursus Mixed Media op Canvas bij CREA Uithoorn, Gre-
velingen 56. 6 maal op woensdagavond van 19.30-22.00 uur, 
voor €80,-. Meer informatie op www.crea-Uithoorn.com

19 juli Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht 
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.00-
20.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

21 juli  Eye-openers: Spelend Schilderen, het labyrinth. 10 lose work-
shops. 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Mar-
grietlaan 86. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 work-
shops voor €75,-, doek €7,50 Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-
6418680; info@jokezonneveld.nl

25 juli Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen 
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730223 

Evenementen vanaf augustus 2012 staan op www.uithoorn.nl

Presentatiebijeenkomst over gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn
Graag nodigen wij u uit voor een bij-
eenkomst over het gebied tussen 
Boterdijk en Vuurlijn. Deze bijeen-
komst vindt plaats op 3 juli van 19.00 
- 21.30 uur in Dorpshuis De Qua-
kel, Kerklaan 16 in De Kwakel. Van-
af 19.00 uur kunt u daar koffie of thee 
drinken en rond 19.15 uur begint de 
bijeenkomst.

Aanleiding
In september 2009 heeft de gemeen-
teraad de gemeentelijke Structuur-
visie vastgesteld. Met het vaststel-
len van deze visie heeft de Raad ook 
een opdracht voor het gebied tussen 
de Boterdijk en de Vuurlijn geformu-
leerd. Deze luidt “gebied tussen Bo-
terdijk en Vuurlijn, natuur en ecolo-
gie inventariseren en plan van aan-
pak opstellen voor gebied”. 

Daarbij zijn de volgende doelen ge-

steld:
- Het versterken/ontwikkelen van 

de groene, cultuurhistorische en 
ecologische waarden;

- Het versterken/ontwikkelen van 
de recreatiemogelijkheden;

- Het waar mogelijk verplaatsen/
saneren van bedrijvigheid en kas-
sen voor zover deze een belem-
mering vormen voor de ontwikke-
lingen in het gebied en de eigena-
ren hiertoe bereid zijn;

- Het gebied ontwikkelen als ver-
bindende schakel langs de Stel-
ling van Amsterdam tussen Am-
stelgroen en Zijdelmeer.

wat is tot nu toe gebeurd?
Vanaf november vorig jaar is in over-
leg met de eigenaren in het project-
gebied onderzoek gedaan naar wel-
ke functies binnen het gebied wel en 
niet mogelijk moeten zijn en naar de 

AsFALteRen RinGDijK 
Op vrijdag 6 juli wordt de Ringdijk (tussen Het Fort en La Forteresse) geasfal-
teerd. De werkzaamheden worden tussen 7.00 en 17.00 uur uitgevoerd door 
de firma Schelvis Infra B.V. Bij slecht weer moeten de werkzaamheden wor-
den uitgesteld. Op www.uithoorn.nl/actueel/nieuwsberichten kunt u dan na-

dere informatie vinden.

meer info?
Namens de gemeente houdt de heer E. Wanningen van de afde-

ling Leefomgeving toezicht op het werk. Hij is telefonisch be-
reikbaar op nummer (0297) 51 3111 of mobiel 06 51 59 08 

99 op maandag t/m woensdag van 08.00 tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

weRK in 
uitVOeRinG

gewenste gevolgen van de verschil-
lende mogelijke functies op de omge-
ving. Er is zowel bij de bewoners als 
de ondernemers geïnventariseerd 
wat de wensen zijn voor de eigen wo-
ning of het eigen bedrijf. De wensen 
van de belanghebbenden vormen de 
basis voor de gebiedsvisie.

De concept gebiedsvisie
De laatste weken is hard gewerkt om 
alle in de afgelopen maanden verza-
melde informatie te vertalen in een 
concept gebiedsvisie. Deze visie laat 
zien dat een integrale kwaliteitsver-
betering van het hele gebied mogelijk 
is. Wij zijn ervan overtuigd dat in de 
visie de doelstellingen vanuit land-
schap, cultuurhistorie en recreatie 
worden bediend en dat voor de ge-
bruikers van het gebied een duurza-
me toekomst mogelijk wordt. De ge-
biedsvisie vormt het toetsingskader 

voor mogelijke toekomstige ontwik-
kelingen in het gebied. Op 3 juli zul-
len wij deze visie presenteren.

Doel en opzet van bijeenkomst 
op 3 juli
Ons is gevraagd om de op 3 juli te 
presenteren stukken tevoren via de 
gemeentelijke website beschikbaar 
te stellen. Er is bewust voor gekozen 
dit niet te doen, zodat we de stuk-
ken eenduidig aan u kunnen presen-
teren. Na de bijeenkomst komen de 
stukken via onze website beschik-
baar. Op de avond zelf en naderhand 
is er gelegenheid voor reacties.

meer info?
Wilt u meer weten of heeft u vragen 
of suggesties? Neem dan contact op 
met de projectleider, de heer M.W.M. 
Blonk, telefonisch bereikbaar via 
0297-513111.
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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 bibli-
otheek 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 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 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 Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- 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
- Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. Ter inzage van: 31 mei 2012 

t/m 3 juli 2012. Contactpersoon: mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

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, 0297-
513111

- 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 bestem-
mingsverkeer 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.

- Inrichtingsvisie Groenzone Meerwijk. Ter inzage van 20 juni t/m 1 augustus 
2012. Contactpersoon: de heer R.A. van de Pol, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit evenementen zomer 2012 in het Dorpscentrum van Uithoorn. 
Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van sand-

wich- panelen op het dak van kassen. Ontvangen 15 juni 2012.
- Poelweg 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel en het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 14 juni 2012.
- Boterdijk 91, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrij-

loopstal. Ontvangen 20 juni 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel 

en het aanbrengen van reclame. Ontvangen 20 juni 2012.
- Melde 11 t/m 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de 

entree van het appartementencomplex. Ontvangen 21 juni 2012.
Thamerdal
 - Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelre-

clame. Ontvangen 18 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
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbalvereniging Tha-

men voor het organiseren van een jubileumweekend van 29 juni t/m 1 juli 2012.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vi-

ve voor het organiseren van het Polder Power Kamp op 14 en 15 juli 2012.
- Bedrijvenweg 10, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geveldoek-

reclame. Bezwaar: t/m 3 augustus 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan het Alkwin Kollege voor 

het organiseren van een drakenbootrace op 20 september 2012.

 VERKEERSBESLUIT EVENEMENTEN
Oude Dorp
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde evenementen moge-
lijk te maken, de wegen waarop de evenementen plaatsvinden af te sluiten voor 
alle verkeer, waarbij op de betreffende wegen op de betreffende dagen en tijden 
tevens niet kan worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door de betreffende wegen 
gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van verkeersborden 
in het Dorpscentrum van Uithoorn, op de volgende dagen, plaatsen:

Datum Evenement Locatie Tijd
   incl. op- en afbouw

Zaterdag Goud van Oud Dorpscentrum/Schans, v/a 18.00 uur
30 juni 2012  Stationsstraat vanaf 
  Het Oude Spoorhuis, 
  overige locaties:
  Marktplein 27 tot v/a 16.00 uur 
  Wilhelminakade 37: tot 04.00 uur

Zaterdag Tropical Night Dorpscentrum/Schans,  v/a 18.00 uur
25 aug. 2012  Stationsstraat vanaf 
  Het Oude Spoorhuis, 
  overige locaties: 
  Marktplein 27 tot v/a 16.00 uur 
  Wilhelminakade 37: tot 04.00 uur

Tevens wordt tijdens deze evenementen het parkeerverbod in de Stationsstraat 
uitgebreid, zodat dit geldt in de hele Stationsstraat aan beide zijden op zaterdag 
30 juni en zaterdag 25 augustus van 18.00 uur tot 04.00 uur. Het openbare par-
keerterrein aan de Stationsstraat blijft bereikbaar.
Ter inzage en bezwaar
Dit verkeersbesluit ligt, met tekening, tot en met 8 augustus 2012 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit glastuinbouw
Vinkaplant voor het veranderen van een glastuinbouwinrichting aan de Achterweg 
120 te De Kwakel. Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waar-
door de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algeme-
ne wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen 
of het instellen van beroep.
Uithoorn, 27 juni 2012

 AANWIJZING TOEZICHTHOUDER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben de heer M. Karasülük per 12 
juni 2012 aangewezen als toezichthouder in het kader van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Monu-
mentenwet, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit 
2012. De heer Karasülük is werkzaam bij de afdeling Publiekszaken, cluster Vei-
ligheid en Handhaving. 

Het gemeentehuis is op dinsdag 3 juli vanaf 16.00 gesloten in verband 
met een personeelsbijeenkomst. Op 4 juli kunt u weer op de gebruike-
lijke tijden bij ons terecht.

Gemeentehuis 3 juli vanaf 
16.00 uur gesloten

Openingstijden kinderboerderij 
De Olievaar gewijzigd
Kinderboerderij De Olievaar is vanaf 1 juli open op woensdag en vrij-
dag van 9.30-16.30 uur. De overige dagen is de boerderij voorlopig ge-
sloten voor publiek. De beperking van de openingstijden is een gevolg 
van wegvallen van de gemeentelijke bijdrage per 1 juli 2012. 

Op zoek naar andere fi nanciering
Nu de bijdrage wegens bezuiniging ophoudt, is Ons Tweede Thuis in 
samenwerking met de gemeente op zoek naar andere wegen om de fi -
nanciering voor de kinderboerderij rond te krijgen. 
Ons Tweede Thuis en de gemeente vinden het spijtig dat de kinder-
boerderij tijdelijk moet werken met beperkte openingstijden, maar 
spannen zich in om deze periode zo kort mogelijk te laten zijn.

In opdracht van B&W wordt gewerkt 
aan een nieuwe Woonvisie. Basis 
voor deze visie is een woningmarkt-
onderzoek in de vorm van een enquê-
te onder inwoners van Uithoorn.  Er 
zijn ruim 7000 enquêteformulieren 
verspreid over de verschillende wij-
ken in Uithoorn en De Kwakel. Uitein-
delijk hebben ongeveer 1900 men-
sen meegewerkt aan het onderzoek. 

Dit is voldoende om op basis van de 
onderzoeksuitkomsten waardevol-
le uitspraken te kunnen doen. B&W 
danken u dan ook hartelijk voor uw 
medewerking. Onder de deelnemers 
worden 10 cadeaubonnen van € 50,- 
verloot.  De onderzoeksresultaten 
komen na de zomer beschikbaar via 
www.uithoorn.nl en de gemeentepa-
gina in de Nieuwe Meerbode.

Bedankt voor invullen enquête 
woonvisie

Vorige week is in een huis in Amster-
dam brand ontstaan in poetsdoeken 
met o.a. thinner en terpentine. De be-
woners hadden deze doeken en che-
micaliën gebruikt bij het reinigen van 
kwasten en deze op een hoop in de 
badkamer bewaard. Door de chemi-
caliën is broei ontstaan en de doeken 

zijn in brand gevlogen. In de woning 
was veel rookontwikkeling, maar nie-
mand is gewond geraakt. Chemicali-
en in huis brengen risico’s met zich 
mee. Probeer de aanwezigheid en 
het gebruik daarvan zoveel mogelijk 
te beperken. Zorg altijd voor voldoen-
de ventilatie.

Brand in woning door 
poetsdoeken met chemicaliën Op donderdagmiddag 5 juli organi-

seren Buurtbeheer Meerwijk en Vi-
ta van 14.00 tot 16.30 uur een senio-
renmiddag op het Amstelplein. In be-
wonersoverleggen in Meerwijk is ge-
vraagd om een locatie waar iets ge-
organiseerd wordt voor senioren. Op 
5 juli willen Buurtbeheer en Vita in 
een tent op het Amstelplein inventa-
riseren of deze vraag bij veel senio-

ren leeft. Denk bijvoorbeeld aan wan-
delen, koffi eochtenden, volksdansen 
of kaarten. In de tent kunt u muziek 
uit de vijftiger jaren beluisteren en 
er is bingo. Kaartjes kosten € 0,50. 
Ook zijn er hapjes en drankjes. Toe-
gang gratis. Graag voor 4 juli aanmel-
den bij Monique Sintenie, tel. 0297-
567163 of per mail: m.sintenie@
vitawelzijnenadvies.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Seniorenmiddag in tent op 
Amstelplein



Een middag op pad met Anneke Vink – Janssen, 
in wat waarschijnlijk de meest besproken  
wijk van Uithoorn is: de Europarei, waar ze al  
41 jaar woont. “Dat de wijk een bouwput 
wordt, is natuurlijk erg jammer.”

Het is een zonnige middag  
in juni. We wandelen door 
de Europarei met Anneke 
Vink – Janssen. Je mag haar 
hier gerust de ideale gids 
noemen. De fractieassistent 
van Ons Uithoorn was een 
van de eerste bewoonsters 
van de Romeflat, waar ze in 
1971 met haar man het ap-
partement betrok dat ze nu 
nog steeds bewoont. De vier 

kinderen zijn allang de deur 
uit en in 2004 overleed haar 
man, maar Vink – Janssen 
bleef de wijk trouw.

Dorpse karakter
Al wandelend vertelt  
Vink – Janssen over de 
buurt. “We kwamen  
met zijn tweeën vanuit  
Amsterdam”, begint ze.  
“Ik vond het hier meteen  

geweldig. Dat dorpse, met 
het buitenleven om de hoek, 
zeker voor jonge gezinnen 

was dat ideaal.” De Europarei 
lag in die tijd midden tussen 
de weilanden. “Alles is  
veranderd én gelijk geble-
ven”, vertelt Vink – Janssen. 
“Uithoorn is gegroeid, maar 
heeft zijn dorpse karakter 
behouden.”

Zorg en aandacht
De Europarei staat de  
laatste jaren flink in de  
belangstelling. Vink –  
Janssen heeft zich altijd  
ingezet voor het welzijn  
van ‘haar’ wijk. Ze werd 
eerst lokaal actief, later  
was ze acht jaar lang raads-
lid voor Gemeentebelan-
gen. Nu zet ze zich in voor 
Ons Uithoorn. De visie  
van Vink – Janssen op  
de Europarei bleef onveran-
derd: het is een prachtige 
wijk, die zorg en aandacht 
behoeft.

Bouwput
Inmiddels is duidelijk dat 
drie van de negen flats in  

de wijk worden gesloopt. 
Vink – Janssen: “Ik had  
liever werk gemaakt van  
een goede mix tussen oude 
en jonge bewoners, duurdere 

en goedkopere woningen, 
koop en huur. Nu is gekozen 
voor sloop is één ding zeker: 
dat de wijk de komende jaren 
een bouwput zal zijn. Dat is 
bijna onvermijdelijk, maar 
vooral ook jammer voor de 
mensen in de wijk.” 

Mijn buurtje
Als Vink – Janssen één ding 
heeft gemerkt in de Europarei, 
dan is het wel dat de bewoners  

van de wijk zelf met de buurt 
aan de slag willen gaan. Wat  
dat betreft: “De beleving  
van professionals loopt  
niet altijd gelijk met die  
van bewoners. Al wil ik  
niet zeggen dat het beter  
is dan het lijkt.” Maar wat  
er ook met de wijk gebeurt, 
Vink – Janssen blijft de  
Europarei trouw. “Het blijft 
mijn buurtje. Wat er ook  
gebeurt, ik blijf.” 

R a a D s a g e n D a

Datum: 28 juni 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening en inspreken 
burgers  

2    Schanskerk 19.40 uur

3    Cultuurkader en  
cultuurpijlers 20.45 uur

4   Bestemmingsplan  
Tolhuissluis 21.30 uur

5   Ontwerpbegroting 
Stadsregio Amsterdam  
22.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 12 juli 2012.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

D e  g e M e e n t e R a a D  v a n  u i t h o o R n  i n f o R M e e R t  u  o v e R  Z i j n  a c t i v i t e i t e n

“Wat er in de wijk  
ook gebeurt, ik blijf”

‘Ik vond het in de Europarei meteen geweldig’
Kijk voor meer informatie  

op www.uithoorn.nl

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

Anneke Vink – Janssen van Ons Uithoorn  
woont al 41 jaar in de Europarei.

De gemeenteraad sprak 
twee weken geleden onder 
meer over de Algemene 
Plaatselijke Verordening 
(APV). De APV fungeert  
als het handboek van de  
gemeente – een handboek 
dat vragen oproept. Zo wil-
den VVD en PvdA weten 
waarom je een vergunning 
moet aanvragen om een 
reclamebord langs de weg 
te zetten. “Is dat omdat de 
vergunning geld oplevert?”, 
vroeg VVD’er Hazen.  
Volgens wethouder  
Verheijen zaten er vroeger 

veel ambtelijke uren in de 
aanvraag. Nu zitten er veel 
uren in de handhaving. Het 
inzetten van gespecialiseerde 
bedrijven voor het plaatsen 
en verwijderen van reclame 
is een optie voor de toekomst. 
Het CDA vroeg waarom de 
vergunningen een week 
eerder moeten worden inge-
diend. Zodat de gemeente 
advies kan inwinnen, was 
het antwoord. Verheijen: 
“Met die ene week hebben 
we meer tijd om dat goed te 
regelen”. DUS! kwam met 
heel specifieke vragen over 

hondenpoep en circusdieren. 
Daar gaat de APV niet over, 
was het korte antwoord  
van de wethouder. Ook de 
avondvierdaagse kreeg  
aandacht. “Daar moesten 
dit jaar toiletvoorzieningen 
geregeld worden. Gaat dat 
niet wat ver?”, vroeg de 
VVD zich af. Verheijen  
gaat kijken of er in de  
APV gradaties kunnen  
komen in de eisen voor eve-
nementen. “Het zou zonde 
zijn als iets moois door  
regeltjes niet door kan gaan”, 
aldus de wethouder.   

Raad bespreekt handboek van de gemeente
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