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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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
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Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

Op donderdagmiddag 5 juli organiseren Buurtbeheer Meerwijk en Vita van 14.00 tot 16.30 uur een seniorenmiddag op het Amstelplein. In bewonersoverleggen in Meerwijk is gevraagd om een locatie waar iets georganiseerd wordt voor senioren. Op 5
juli willen Buurtbeheer en Vita in een
tent op het Amstelplein in kaart brengen of deze vraag bij veel senioren

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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Op vrijdagmiddag 15 juni hebben 19
plaatsgenoten tijdens een naturalisatieceremonie o.l.v. locoburgemeester Jeroen Verheijen in de raadzaal

van het gemeentehuis het Nederlanderschap verworven. Ze hebben allemaal bloemen en een boek over
Uithoorn gekregen.

Participatiebijeenkomst over
gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn
afgelast
De op dinsdag 3 juli geplande informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn is niet doorgegaan. Dit is vorige week via brieven
aan betrokkenen en via de gemeentelijke website bekendgemaakt.
Er is hard aan gewerkt om de conceptvisie volgens planning voor het
begin van de zomervakantie te pre-

senteren. Na aankondiging van de
informatieavond hebben B&W verschillende reacties gekregen van betrokkenen en hebben helaas moeten
concluderen dat de tijd nog niet rijp is
om de gebiedsvisie op 3 juli te presenteren. B&W verwachten nu de visie in september te kunnen presenteren en bieden hun verontschuldiging
aan voor de vertraging.

leeft. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als wandelen, koffieochtenden,
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. Toegang gratis. Graag voor
4 juli aanmelden bij Monique Sintenie, tel. 0297-567163 of per mail:
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl

Als mantelzorger
er even tussenuit

nieuwe nederlanders

Mensen die langdurig zorgen voor
iemand met een functiebeperking,
een chronische ziekte, dementie of
een psychiatrische aandoening hebben van tijd tot tijd behoefte aan een
adempauze. De zorg voor die ander
wordt dan tijdelijk door iemand anders overgenomen. Dit heet respijtzorg.
Respijtzorg
Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Vrijwilligers of beroepskrachten kunnen bij mensen thuis komen.
Zij blijven dan bij degene die verzorging nodig heeft, terwijl de mantelzorger er even op uit kan. Degene die
zorg nodig heeft kan echter ook tijdelijk buitenshuis worden verzorgd,
zoals in een verzorgingshuis, een logeerhuis of bij familie. Of men kan
samen op vakantie gaan met onder-

steuning. Mantelzorgers hebben wel
eens behoefte om er even tussenuit
te gaan, maar vinden het moeilijk om
daar echt iets voor te regelen.
nieuwsbrief
Speciaal voor die mantelzorgers
heeft het Mantelzorg Steunpunt een
nieuwsbrief gemaakt met als thema:
Even ertussenuit. In deze nieuwsbrief staan verhalen over de verschillende vormen van respijtzorg, overwegingen en tips en een selectie van
organisaties en websites die voor dit
onderwerp van belang zijn. Wie bij
het Mantelzorg Steunpunt staat ingeschreven krijgt de Nieuwsbrief thuisgestuurd. Bent u nog niet bekend bij
het Mantelzorg Steunpunt en heeft
u wel interesse in dit themanummer? Bel dan met Steunpunt, 0203335353.

ACtiViteiten en eVenementen

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.

u

seniorenmiddag in
tent op Amstelplein

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

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

e

ALGemene inFORmAtie

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

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

i

4 juLi 2012

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

10 juli

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

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. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

13 juli

Kids @ the Mix disco in Sporthal De Scheg, A. van Schendellaan 100 A. Happy Power, glittertattoos en gratis limonade.
Tijd: 19.00-21.30 Leeftijd: 8 t/m 12 jaar. Entree: €5,-. Voorverkoop 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. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. Info: 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, Grevelingen 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. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

21 juli

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

25 juli

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
5 juli

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

5 juli

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

5 juli

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

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

7 juli

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

7 juli

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

8 juli t/m
19 aug

Expositie ‘Kunst van binnen uit - 8 - ‘ in Galerie Fort aan de
Drecht, Grevelingen 50. Open op vrijdag 14.00-17.00 uur en in
het weekend 12.00-17.00 uur. Toegang gratis.

Evenementen vanaf augustus 2012 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, 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.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- 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
- 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, 0297513111
- Verkeersbesluit inzake evenementen 2012 in De Kwakel. Ter inzage van 13
juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit inzake geslotenverklaring Randweg voor alle motorvoertuigen
tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het baggerdepot en Randweg 5 . Ter inzage van 13 juni t/m
25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Culinair Uithoorn 16 juni 2012. Ter inzage van 13 juni t/m 25
juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- 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.
- Verkeersbesluit “Film aan de Amstel” 22 september 2012. Ter inzage van 4 juli
t/m 15 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” Ter inzage van 6 t/m 26 juli
2012. Contactpersoon: de heer M. Blonk, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Vuurlijn 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
schermhal. Ontvangen 26 juni 2012
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Gerberalaan 65, het vervangen van een berging/dierenverblijf.
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 8, omgevingsvergunning voor vervangen van het bestaande brugdek. Bezwaar: t/m 8 augustus 2012.
- Vuurlijn 30, gewijzigde voorwaarden voor afwijkend gebruik van de accommodatie van sportvereniging Qui Vive ten behoeve van Buitenschoolse Opvang
door Kinderopvang Solidoe. Bezwaar tot 7 augustus 2012.
- Vuurlijn 51, gewijzigde voorwaarden voor afwijkend gebruik van de accommodatie van sportvereniging KDO ten behoeve van Buitenschoolse Opvang door
Speel-Inn B.V. Bezwaar tot 7 augustus 2012.
- Achterweg 120, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een kassencomplex en bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 8 augustus 2012.

WWW.UITHOORN.NL

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk, vergunning aan Stichting Cardanus voor het organiseren
van de opening van het vernieuwde Skatepark op 8 juli 2012 van 12.00 tot
19.00 uur. Bezwaar t/m 10 augustus 2012
- Zijdelveld, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Hotel Hengelsport voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 17 oktober 2012.
- een drank- en horeca vergunning t/m 17 oktober 2012.
Bezwaar t/m 9 augustus 2012
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.
VERKEERSBESLUIT EVENEMENT ‘FILM AAN DE AMSTEL’

Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zaterdag 22 september
2012 het evenement “Film aan de Amstel” mogelijk te maken in het Dorpscentrum
van Uithoorn. Hiertoe moet de weg waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor alle verkeer, waarbij op de betreffende weg op zaterdag 22 september 2012 van 15.00-24.00 ook niet kan worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door het Marktplein van nummer 1 t/m 63 gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren
of vee op zaterdag 22 september 2012 van 15.00 tot 24.00 uur door het plaatsen
van verkeersborden.
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 15 augustus 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“ZIJDELVELD 58”

In Thamerdal ligt het historische woonlint Zijdelveld. In het lint staat op nummer 57
een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voorzien. Om deze
ontwikkeling mogelijk te maken, gaat een bestemmingsplanprocedure van start.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld 58’ ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 6 juli 2012 t/m donderdag 26 juli 2012 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast
ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage in
zowel het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis als in
de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1.
Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Op de inspraakreacties zal het college vervolgens een standpunt innemen.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 4 juli 2012

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Uitvoering huishoudinkomenstoets stopgezet
De huishoudinkomenstoets, één van de wij- Alle bestaande klanten van de gemeente
zigingen in de Wet werk en bijstand 2012, Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishouwordt met terugwerkende kracht afgeschaft. dinkomenstoets te maken zouden krijgen,
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuit- worden door hun contactpersoon geïnforkering per 1 januari 2012 komt te vervallen.
meerd.
De huishoudinkomenstoets was door het
kabinet Rutte ingevoerd, maar door de
samenstellers van het Lente-akkoord weer
afgeschaft; in het Begrotingsakkoord 2013
komt de huishoudinkomenstoets te vervallen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel
bij de Tweede Kamer die de afschaffing definitief moet maken.
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft alle herbeoordelingen gestopt
en gaat alle reeds genomen besluiten terugdraaien. Dit naar aanleiding van het verzoek
van het Ministerie van SZW om te anticiperen op de wet die de afschaffing van de toets
met terugwerkende kracht per 1 januari 2012
formeel zal regelen.

Cliënten die een uitkering hebben aangevraagd na 1 januari 2012 en waarvan de
aanvraag is afgewezen op basis van de huishoudinkomenstoets, kunnen zich tot uiterlijk 6 augustus opnieuw melden. Datzelfde
geldt voor personen die geen aanvraag hebben gedaan, omdat zij ervan uitgingen toch
afgewezen te worden. De nieuwe aanvraag
geldt dan met terugwerkende kracht vanaf
de datum dat zij recht hadden op een bijstandsuitkering.
Als u nu vragen heeft is het natuurlijk altijd
mogelijk om zelf contact op te nemen met het
cluster Werk en Inkomen van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

regel je schulden

Wist u dat…

Heeft u moeite om rond te komen? Durft u
de rekeningen die binnenkomen niet meer
te openen? Als dit bij u het geval is, wacht
dan niet te lang met het vragen om hulp.

… een verhoogd toilet en beugels/handgrepen
algemeen gebruikelijk voorzieningen zijn.
Deze voorzieningen worden voor een persoon zonder beperkingen in een financieel
vergelijkbare positie tot het normale aanschaffingspatroon gerekend, zijn in de reguliere handel verkrijgbaar en zijn niet speciaal
voor personen met beperkingen bedoeld.
Daarnaast zijn deze voorzieningen niet
duurder dan vergelijkbare producten met
hetzelfde doel.
… als u aanpassingen heeft in de huidige
woning en u overweegt een andere woning
te huren of te kopen, u vooraf contact moet
opnemen met de gemeente of het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Als u dit
niet doet, kan de mogelijkheid bestaan
dat de gemeente geen medewerking verleent aan een later noodzakelijke aanpassing in de nieuwe woning.
… u kunt kiezen uit zeven leveranciers als u in
aanmerking komt voor Huishoudelijke Verzorging.
… u alle informatie over het Loket en de Wet
maatschappelijke ondersteuning kunt terugvinden op de websites www.aalsmeer.nl of
www.uithoorn.nl.

Om zelf weer grip te krijgen op uw financiële situatie heeft het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting samen met de
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
(NVVK) een website ontwikkeld. Op deze
website, www.zelfjeschuldenregelen.nl,
kunt u door middel van een aantal stappen
zelf uw situatie in kaart brengen en zo grip
krijgen op uw eigen financiën. Ook kunt
u hier terecht voor achtergrondinformatie
over het aflossen van schulden, de werkwijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven
en de ervaringen van anderen.
Indien het u niet lukt om uw financiële problemen zelf op te lossen, wacht dan niet
te lang met het vragen om hulp. Hoe eerder hoe beter.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn (G2) kan op
grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij
invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks bestuur
heeft op 15 maart 2012 de concept-Beleidsregels Bijzondere bijstand 2012 vastgesteld. Op 5 juni 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten de Beleidsregels Bijzondere
bijstand 2012 definitief vast te stellen. De nieuwe beleidsregels kunt u nalezen op de
website www.uithoorn.nl.
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