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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

n

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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nieuwsbrief Dorpscentrum in
aantocht

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

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
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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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
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tentoonstelling:
‘Hoe zie jij jouw buurt’

tentoonstelling in ’t Buurtnest op 5, 6 en 7 juli, telkens van 14-17 uur.

Van 21 t/m 23 juni is er flink geknutseld in ’t Buurtnest. Kinderen van basisscholen De Vuurvogel, ’t Startnest
en De Regenboog gingen aan de
slag met het thema: ‘Hoe zie jij jouw
buurt?’. Onder leiding van Natascha
Halici van Cardanus kwamen leuke
en creatieve kunstwerken tot stand.
Bent u nieuwsgierig? Loop dan op 5,
6 of 7 juli tussen 14 en 17 uur even

wie kunnen meedoen?
Deze enquête is alleen bestemd voor
inwoners van de gemeente Uithoorn
die ouder zijn dan 12 jaar. Het onderzoek dient om de inzet van communicatiemiddelen door Buurtbeheer te
verbeteren en is een vervolg op de
eerdere evaluatie van Buurtbeheer.
Weet u nog meer inwoners uit de gemeente Uithoorn die graag willen

Het gebied van het masterplan
Dorpscentrum omvat grofweg het
gebied tussen de Thamerkerk en
Meerwijk, Thamerlaan/Thamerweg
en Amstel. In het masterplan is ruimte voor meer winkels en woningen,
watersport- en horecabedrijven, een
cultuurcluster en ruimte voor zakelijke dienstverlening. Het met elkaar
verbinden van openbare ruimten zoals straten en pleinen hoort daar onlosmakelijk bij. Het masterplan biedt
kaders voor initiatieven van zowel
overheid als particulieren.

nieuwe locatie tijdelijke
hondenborden

meedoen met dit onderzoek? Wijs
tijdelijk hondenborden
hen dan op deze mogelijkheid.
Veel hondenuitlaters houden zich
goed aan de regels voor de hondwat gebeurt er met de
engebieden. Maar jammer genoeg
enquêteresultaten?
De resultaten van deze enquête zul- niet iedereen. Wij krijgen nog veel
len worden aangeboden aan Buurt- klachten over hondenpoep op andebeheer Uithoorn, zodat zij er de ko- re groenstroken, de stoep en zelfs op
mende jaren hun werkwijze op kun- speelveldjes. Dit komt vooral voor op
nen afstemmen. Daarom is het heel groenstroken of speelveldjes bij een
hondenroute of losloopgebied. Om
nuttig dat u uw mening geeft!
nog eens extra duidelijk te maken dat
dit niet de bedoeling is plaatsen we
waar kunt u de enquête vinden?
U kunt de enquête vinden op: www. op diverse overlastplaatsen tijdelijk
borden, die aangeven dat deze plekbuurtbeheer.uithoorn.nl/enquete
Houd er rekening mee dat u de en- ken geen onderdeel zijn van het honquête kunt invullen tot en met 13 juli. denuitlaatgebied!
De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden
te vinden in de omgeving Brusselflat
en Briandflat (toegangsweg speelvus type tourdefrance. Aangetrof- veld).
fen langs de P.C Hooftlaan.
Als de fietsen niet voor maandag 18 extra controles
juli 2011 zijn opgehaald, worden ze Op de plekken waar de borden staan
vernietigd. Alle drie fietsen verke- controleren de gemeentesurveillanren in verwaarloosde toestand. Voor ten extra. Als zij een overtreding conmeer informatie kunt u van maandag stateren, kunt u een boete krijgen.
t/m vrijdag tussen 10:00 en 10:30 uur
terecht bij de gemeentesurveillanten: De algemene regels
tel.: 0297-513111.
In Uithoorn zijn de hondenroutes en

Gevonden fietsen
Op de gemeentewerf staan opgeslagen:
- een grijze herenfiets, Batavus type Monaco. Aangetroffen tegen
een lantaarnpaal in de Potgieterlaan.
- een paarsblauwe damesfiets, Gazelle. Aangetroffen langs de Alfons Arienslaan.
- een grijze heren sportfiets, Bata-

Ook op www.uithoorn.nl is de informatie over alle deelprojecten te vinden onder Actueel/Nieuwbouw en
herinrichting/Dorpscentrum. De
nieuwsbrief is daar ook te downloaden.

binnen bij ’t Buurtnest. Donderdag 7
juli om 15.45 uur is ‘hét moment’ voor
de kinderen. Dan maakt de jury o.l.v.
burgemeester Dagmar Oudshoorn
bekend wie het mooiste, het meest
originele of verrassende schilderij, foto, tekening of knutselwerk heeft gemaakt.
De winnaars ontvangen een toegangskaartje voor de Efteling.

Doe mee met enquête over
Buurtbeheer
U hebt nog t/m 13 juli gelegenheid
mee te doen aan een enquête over
Buurtbeheer Uithoorn. Het invullen
van de vragen duurt ongeveer 5 minuten en u maakt kans op een VVVbon van € 10.

In het dorpscentrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Door de
omlegging van de huidige N201 krijgt
Uithoorn een prachtige kans om de
twee helften van het centrum met elkaar te verbinden. Daarnaast spelen in dit gebied verschillende andere
ontwikkelingen. Ontwikkelingen die
gedeeltelijk voortkomen uit het masterplan Dorpscentrum en gedeeltelijk
uit ander beleid.
Omdat veel deelprojecten met elkaar
samenhangen is er over al die projecten één nieuwsbrief gemaakt. Deze
nieuwsbrief Dorpscentrum wordt een
dezer dagen huis-aan-huis verspreid
in het centrum van Uithoorn, Thamerdal, Meerwijk-Oost en Amstelhoek.
Daarnaast is de nieuwsbrief verkrijgbaar in de openbare bibliotheek en
het gemeentehuis.

hondenlosloopgebieden duidelijk
aangewezen met opvallende borden en paaltjes. De paaltjes met rode (uitlaatroute) en groene (losloopgebied) plaatjes geven de grenzen
aan. Voor de losloopgebieden geldt
dat hondenpoep niet hoeft te worden
opgeruimd en honden los mogen lopen. Op de hondenroutes moeten de
honden zijn aangelijnd en moet de
poep op verhardingen worden opgeruimd. In het groen mogen de drollen
blijven liggen. Overal elders moet de
hond altijd zijn aangelijnd en moeten
drollen worden opgeruimd. Op speelplaatsen mogen honden helemaal
niet komen. Meer informatie kunt u
vinden op www.uithoorn.nl/Wonen_
en_wijken/Wijken_en_buurten/Honden.
nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen bij voorkeur
via e-mail (gemeente@uithoorn.nl,
o.v.v. hondenborden), of telefonisch
(513111) of schriftelijk (gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn)
een locatie voor tijdelijke hondenborden voorstellen. Geregeld worden
de borden op een nieuwe locatie geplaatst.

Zelf architect van uw woning in
Hof van uithoorn
In het nieuwbouwplan ‘Hof van Uithoorn’ in Legmeer-West maakt u zelf
uit en vaak nog kosteloos ook hoe uw
woning er uit gaat zien. Bovendien
kunt u met de andere bewoners de
uiteindelijke aanblik van de wijk bepalen.
Er zijn 6 verschillende typen eengezinswoningen. Daarvan bepaalt u zélf
de vorm en de kleur van de voorgevel. Daarnaast maakt u zélf de binnenindeling van uw woning. Wilt u
3 kamers of juist 4? Woont u graag
op de eerste verdieping? Of wilt u de
badkamer aan de voorkant van uw

huis? U maakt dit zelf uit. Bij deze
keuzes wordt u bijgestaan door onze
VORMcoach.
Kom naar workshop op 7 juli
Vorige week is de eerste succesvolle woonworkshop gehouden. Er was
een enorme opkomst. Wilt u meer
weten over dit plan? Kom dan vrijblijvend naar de tweede woonworkshop
op donderdag 7 juli 2011 om 19.30 uur
in Partycentrum Leenders in De Kwakel. U bent van harte welkom!
www.hofvanuithoorn.nl
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AlGemene infORmAtie

nieuws uit de
gemeenteraad

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de griffier.

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 7 juli 2011 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een korte
schorsing volgt de Raadsvergadering om 22.00 uur of zoveel eerder of
later als het Informatief Beraad is geëindigd.

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 7 Juli 2011

In de extra raadsvergadering van 30 juni 2011 hebben inwoners geen gebruik
gemaakt van het spreekrecht.
Deze extra raadsvergadering stond geheel in het teken van de toekomstige ontwikkeling van de bestuurskracht van de gemeente Uithoorn. Nadat de
fracties van Ons Uithoorn, CDA en DUS! eerst separaat moties hadden ingediend, werd na enkele schorsingen door alle fracties gezamenlijk een motie
ingediend. Deze motie is met algemene stemmen aanvaard. Met deze motie
heeft de raad besloten:
- dat de zelfstandigheid van de gemeente Uithoorn, zowel bestuurlijk als
ambtelijk, onverkort blijft gehandhaafd;
- het college van burgemeester en wethouders op te dragen om, met inachtneming van de huidige context, er alles aan te doen om de uitvoeringsorganisatie G2 zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk met
andere gemeenten uit te breiden;
- het college van burgemeester en wethouders te verzoeken een plan van
aanpak op te stellen voor het uitvoeren van het ontwikkeltraject zoals dat
wordt aanbevolen in het bestuurskrachtrapport en daarin, in samenwerking met de griffie, ook het ontwikkeltraject voor de raad op te nemen;
- het college van burgemeester en wethouders te verzoeken plannen en
scenario’s aan de raad voor te leggen om de toekomst van de organisatie vorm te geven.
De eerder door Ons Uithoorn, CDA en DUS! ingediende moties zijn weer ingetrokken.
Naast de raadsbreed ingediende en aanvaarde motie heeft de fractie van het
CDA een motie van treurnis ingediend over het handelen van het college van
burgemeester en wethouders in het proces rond de onderzochte samenwerking met Aalsmeer en Amstelveen. Deze motie is verworpen omdat de overige fracties er tegen stemden.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
7 juli 2011. De agenda voor deze vergadering treft u elders op deze pagina
aan. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffie (e-mail: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

wilt u niet lang wachten?
Verloopt binnenkort de geldigheid van uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of uw rijbewijs? En heeft u geen zin in lange wachttijden bij Burgerzaken? Maak dan voordat u naar het gemeentehuis gaat eerst een afspraak. Dan wordt u direct door ons geholpen. Het is niet verstandig om
tot het laatste moment te wachten met het aanvragen van een nieuw document. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Burgerzaken: 0297-513111
wat heeft u nodig voor een paspoort of rijbewijs?
Voor een nieuw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en rijbewijs heeft u
een recente pasfoto nodig die voldoet aan de gestelde eisen. Raadpleeg
hiervoor onze website www.uithoorn.nl of www.paspoortinformatie.nl.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 7 juli 2011
mededelingen
Besluitenlijst raad 23 juni 2011
ingekomen stukken tot en met week 25
spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

1

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Opening - Agenda informatief Beraad.
inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Benchmark riolering
Het college van b&w informeert de raad door middel van
een presentatie over de benchmark riolering.
Doel: Informatie aan de raad
Bestemmingsplan Hélène swarthlaan (RV11.31)
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Hélène Swarthlaan vast te stellen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente uithoorn 2011 (RV11.35)
Het college van b&w stelt voor de verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2011
vast te stellen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
evaluatie van het minimabeleid Aalsmeer en uithoorn
(RV11.34)
Het college van b&w stelt voor de nota Evaluatie minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn; Evaluatie van het beleid over
de periode 2007 – 2010, Conclusies en aanbevelingen voor
de jaren 2011 – 2014, vast te stellen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek debat
en de besluitvorming.
Herziening Reglement van Orde (RI11.03)
De fractievoorzitters stellen voor een herzien Reglement
van Orde vast te stellen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad ter voorbereiding
op het politiek debat en de besluitvorming.
sluiting informatief Beraad en korte schorsing

19.30 uur

3
3.1

19.40 uur
3.2
20.10 uur

3.3
20.40 uur

interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door
college.
Bestemmingsplan meerwijk (RV11.27)
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Meerwijk vast te stellen en enkele daarmee verband
houdende besluiten te nemen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Bestemmingsplan thamerdal/Burgemeester Kootpark
e.o. (RV11.26)
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o. vast te stellen en
enkele daarmee verband houdende besluiten te nemen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
energiek op weg! Duurzaamheidsbeleid uithoorn
(RV11.28)
Het college van b&w stelt voor de nota ‘Energiek op weg!
Kader voor duurzaamheid in Uithoorn’ vast te stellen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
einde beraadslagingen – schorsing – politiek beraad
fracties

22.05 uur
22.15 uur

22.45 uur

23.15 uur

23.40 uur

stemmingen
21.10 uur

4.1
4.2

21.35 uur

21.55 uur

Hier staan ook de pasfoto-eisen die gelden voor een reisdocument en een
rijbewijs. Op genoemde sites vindt u ook de regels over ouderlijke toestemming bij het in het bezit stellen van een eigen document voor kinderen.
leges
- Paspoort
- Nederlandse identiteitskaart t/m 13 jaar
- Nederlandse identiteitskaart vanaf 14 jaar
- Rijbewijs

22.00 uur

Politiek Debat

Voorzitter: J.J.P. Keimes

Voorkom lange wachttijden bij balie Burgerzaken
Vanwege de komende vakantieperiode zal het weer extra druk zijn bij de
balie van Burgerzaken.

2

informatief Beraad

E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

HOOfDliJnen VeRGADeRinG
GemeenteRAAD uitHOORn 30 Juni 2011

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

€ 52,10
€ 9,20
€ 43,85
€ 41,35

Openingstijden burgerzaken
- Maandag/dinsdag/donderdag 8.30 tot 14.00 uur vrije inloop
afspraak van 14.00 tot 17.00 uur
- Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur vrije inloop
- Vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur vrije inloop

stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Benoeming griffier en raadsadviseur/
plaatsvervangend griffier (RI11.04)
sluiting openbare vergadering

23.45 uur

00.00 uur

VOORAAnKOnDiGinG RAADsVeRGADeRinG 14 Juli 2011
Op donderdag 14 juli 2011 is de eerstvolgende raadsvergadering. Dit is de
laatste reguliere vergadering voor de zomervakantie. (Stond aanvankelijk gepland op 21 juli.) De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de
agenda:
informatief Beraad:
Stand van zaken dorpscentrum;
Stand van zaken Amsterdamseweg;
Jaarrekening 2010 en begroting 2012 G2;
Jaarrekening 2010 en begroting 2012 AM-Groep.
Politiek Debat:
Evaluatie minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn;
Reglement van orde Uithoorn 2011;
Verordening Wmo 2011;
Bestemmingsplan Helene Swartlaan.

De agenda en de voorstellen voor de raadsvergadering worden op vrijdag 8
juli 2011 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op woensdag
13 juli 2011 staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie van de
gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de
griffie (per telefoon of e-mail).

ActiViteiten KAlenDeR
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?

- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.
nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten
of evenementen niet te vermelden.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

13 juli

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

19-22 juli

7 juli

9 juli
10 juli
12 juli
13 juli

Alzheimer Café.Thema: “Wat is dementie en welke vormen zijn
er?” Gast: Dr. Blaauw, GGZ Ingeest. Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 26. Zaal open vanaf 19.30 uur. Einde: 21.30 uur.
Toegang gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg Steunpunt, Hanneke ten Brinke, tel. 0203335353.
Spelend Schilderen, een Cadeautje! Atelier De Rode Draad,
Centriek 86, Prinses Margrietlaan 86. 13.30-16.30 uur. Kosten:
€ 32,50.
Open Tuindag, tuin Bram de Grote, t.o. Boterdijk 61. 13-16 uur.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, De Merodelaan;
aanvang: 19.30 uur
Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: 14.00-16.30, zaal
open 13.30 uur

16 juli

21 juli
22 juli
24 juli
24 juli
25 juli
30 juli

Introductie Ayurveda (Traditionele Indiase Geneeswijze van
5000 jaar oud), Multatulilaan 7,Uithoorn, 9.30-12.00 uur. Kosten: € 15,00.
Strandfeest buurtbeheer Meerwijk op Amstelplein; 14.00-18.30
uur
Rolstoelvierdaagse Rode Kruis afd. Uithoorn. Start 10.00 uur en
finish 15.30 uur telkens bij Het Hoge Heem. Info: jpjwestera@
caiway.nl
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00 - 21.30 uur,
kosten: € 5,- (incl. thee en teksten)
Zinvol zingen voor en in Libellebos; 9.30-12.00 uur. Kosten: €
15 (incl. thee, hapjes en teksten)
Harley Weekend in Dorpscentrum, 12.00-19.00 uur
Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar, CREA Uithoorn, Grevelingen 56. 13.00-17.00 uur.
Wijkwandeling (anderhalf uur), omgeving wijksteunpunt Bilderdijkhof, start 10.00 uur, inschrijfformulier af te halen in wijksteunpunt. Kosten: € 6,75 incl. lunch.
Braderie op Amstelplein
evenementen vanaf augustus 2011 staan
op www.uithoorn.nl
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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,
tel. 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.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit evenementen zomer 2011 in het Dorpscentrum van Uithoorn,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Verkeersbesluit rotonde Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido Gezellelaan,
ter inzage van 1 juni t/m 13 juli 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” ligt ter
inzage van 3 juni t/m 14 juli 2011. Contactpersoon: mw. J. Filippo , 0297513111.
- Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland 2012. Ter inzage van 31 mei tot 11
juli 2011. Informatie: mw. A.B.H. Blakborn (Provincie Noord-Holland) 0235144068
- Het ontwerpbestemmingsplan Beleef Buitendijks ligt van 10 juni 2011 tot en
met 22 juli 2011 ter inzage. Informatie: mw. L. Meijers, 0297-513111.
- Voorgenomen verlening omgevingsvergunning voor in gebruik nemen hotel Zijdelveld 54. Genoemd plan ligt van 10 juni 2011 t/m 21 juli 2011 ter inzage.
- Legger regionale keringen Hoogheemraadschap van Rijnland. Ter inzage van
13 juni 2011 t/m 7 september 2011. Beroepsperiode 13 juni t/m 27 juli 2011. Informatie: Hoogheemraadschap van Rijnland: mw. M. Kruitwagen 071-3063988
of marieke.kruitwagen@rijnland.net. Gemeente Uithoorn: dhr. R. van Buuren
0297-513111. De leggerkaarten en aanvullende stukken zijn ook raadpleegbaar via de website van Hoogheemraadschap van Rijnland: www.rijnland.net.
- Verkeersbesluit aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Roodhalsgans 135. Ter inzage van 29 juni t/m 10 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit braderie 10 september 2011. Ter inzage van 29 juni-10 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Legger Primaire wateren en daarin aanwezige werken. Ter inzage van 4 juli
t/m 16 augustus 2011. Verantwoordelijke instantie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, tel. 0900-9394. Contactpersoon gemeente: de heer R. van
Buuren, tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakopbouw. Ontvangen 26 juni 2011.
- IJsbaan 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van drie dakkapellen door één dakkapel en het vergroten van de bergruimte op de eerste
verdieping. Ontvangen 27 juni 2011
- Grote Lijster 89, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakopbouw. Ontvangen 30 juni 2011

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvragen:
De Kwakel
- Kwakelsepad 8, het herbouwen van het clubgebouw van Scouting vereniging
St. Joannes De Kwakel.
- Kwakelsepad 10, het veranderen en vernieuwen van een winkel-woonhuis met
industriehal in een gemeenschappelijke woonruimte met slaapvertrekken en
het vervangen van de bestaande kademuur en brug.
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
- Drechtdijk 147, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erker aan de
zijgevel. Bezwaar: t/m 8 augustus 2011.
- Noorddammerweg 42, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande beheerdersruimte. Bezwaar: t/m 8 augustus 2011.
Dorpscentrum
- Amstelplein 19, omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de entree modehuis BLOK. Bezwaar: t/m 11 augustus 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 40, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 10 augustus 2011.
- Kuifmees 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 9 augustus 2011.
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk voor het organiseren van
een evenement rond het 5 jarig bestaan van Buurtbeheer Meerwijk op 16 juli
2011 van 14.00 tot 18.30 uur.
- Onthefﬁng artikel 35 aan de heer H. Meijer voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het 5 jarig bestaan Buurtbeheer Meerwijk op
16 juli 2011.
Bezwaar t/m 5 augustus 2011
- Eendracht 2, vergunning aan Basisschool De Kajuit voor het organiseren van
diverse activiteiten in het schooljaar 2011/2012.
- Onthefﬁng artikel 35 aan Basisschool De Kajuit voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens activiteiten op 16 september 2011 en op 21
december 2011.
Bezwaar t/m 5 augustus 2011
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 53, verklaring van geen bezwaar aan de Oudervereniging basisschool “De Vuurvogel” voor het organiseren van de Vuurvogeldag
op 8 juli 2011 van 17.00 tot 21.00 uur.
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.
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t/m zaterdag 23 juli

Woensdag

€ 3,50
€ 3,60

2 BRODEN
4 HALFJES

m.u.v. meergranen

Donderdag

MEERGRANENBROOD van € 2,95 voor € 2,40
Weekend

VOLKORENBROOD van € 2,10 voor

Te koop:
Jonge kanarie’s. Oranje, bont
en geel.
Voor 15 euro.
Tel. 0297-328697
Aangeboden:
Centerparksbon voor 70 euro,
dan bij boeking 150,- voordeel.
Geldig t/m maart 2013.
Inlichtingen 0297-563604
Te koop:
4x rieten tuinstoelen + kussens
85 euro. Oud kruidenkastje 55
euro. Koffer 20 euro. Gr. glazen stolp 35 euro. Rotan kuipst.
20 euro
Tel. 0297-563894 of
06-53547671
Te koop:
Beed koets + paarden 17,50
euro. Bureau st. 25 euro. Oude dekschaal + kom 25 euro.
Hanglamp 27,50 euro. Skates
mt. 38 17,50 euro.
Tel. 0297-563894 of
06-53547671
Te koop:
Prachtige meisjesfiets, lichtblauw z.g.a.n. nwprijs 180 euro, nu tegen elk aannemelijk bod. Leeftijd +/- 7 jaar.
Tel. 0297-533615

€ 1,75

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten
• accessoires
• flightcase-materiaal
• verhuur van
geluidsapparatuur
OPEN:
Maandag:
13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag:
11.00-17.00
Schoolstraat 7
Aalsmeer
0297-328044

Gevraagd:
Wie kan mij helpen aan 2 wandel/fietsroutes van AD-krant
no. 7+8. (wegens afwezigheid
gemist)
Tel. 0297-562829
Te koop:
1 glasplaats afm. 83x106 cm
voor de drive-in woningen tussen scherm op de balkons.
Tel. 0297-567514

TE HUUR:

VOORDELIGE BROODWEKEN

OPSLAGBOXEN

TAART BESTELLEN?

C. van den Broek

— lekker makkelijk via: —
www.versteeg-warmebakker.nl

Amstelplein 2-4
Uithoorn
Prinses Christinalaan 123
Uithoorn
Arthur van Schendellaan 46 Uithoorn

Tel. 0297-566010
Tel. 0297-562046
Tel. 0297-564148

DROOG-SCHOON-VEILIG

Bilderdammerweg 120 Kudelstaart
Legmeerdijk 165 Aalsmeer
Tel. 0297-360631

Vanaf 46.00 euro per maand

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op:

MAJABOX.NL

WWW.

• Kleding
• Suède
• Dekens-dekbedden
• Gordijnen
• Reparatie
Uw kleding weer als nieuw!

Stomerij Vos
A. van Schendellaan 38
1422 LD Uithoorn

Tel: 0297-521 587

www.stomerij-uithoorn.nl

