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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

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

COLOFON

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

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.offi cielebekendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Voorontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 27 

juni 2014 tot en met 10 juli 2014. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R. 
Noorhoff, 0297-513111.

- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkel-

centrum Zijdelwaard. Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en 
met 30 juli 2014 ter inzage. Inlichtingen bij Leefomgeving, R.A. van de Pol 
(0297) 513 111. 

- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4. Beroepsperio-
de 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 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 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en splitsen 

van een bedrijfsruimte. Ontvangen 25 juni 2014.
- Boterdijk 181, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hou-

ten voetgangersbrug. Ontvangen 24 juni 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 28, het plaatsen van een schutting.

 INGETROKKEN(OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en het aan-

brengen van reclame.

 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
- Fresialaan 7. Vergunning aan M. van der Hoort voor het organiseren van een 

festiviteit voor WK voetbal wedstrijd met Nederland op 29 juni 2014 van 16.00 
– 22.00 uur. Bezwaar t/m 8 augustus 2014.

- Pastoor L. Pullenlaan 1 t/m 9, omgevingsvergunning voor het oprichten van 5 
woningen. Bezwaar: t/m 4 augustus 2014.

- Bouwplan De Oker, fase 3, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden 
van het waterleidingnet. Bezwaar t/m 5 augustus 2014.

- Zuider Legmeerpolder, omgevingsvergunning voor het bouwen van een brug. 
Bezwaar: t/m 5 augustus 2014.

- Tussen Drechtdijk 23 en 25, omgevingsvergunning voor het leggen van HD-
PE 40 mm (kabels) in een bestaand tracé van KPN. Bezwaar: t/m 5 augustus 
2014. 

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan Circus Italiano voor het organiseren van cir-

cusvoorstellingen van  9 t/m 13 juli 2014. Bezwaar t/m 4 augustus 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen. Ontheffi ng van het geluid aan Nhar Entertainment V.O.F. voor het 

afschieten van een kanon tijdens een huwelijk op 14 juli 2014. Bezwaar t/m 4 
augustus 2014. 

- Gaastmeer 28, omgevingsvergunning voor het vervangen en verbreden van 
een berging. Bezwaar: t/m 4 augustus 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Nederlands Rode Kruis afdeling Uithoorn voor het organiseren 

van de rolstoelvierdaagse van 1 t/m 4 juli 2014. Bezwaar t/m 4 augustus 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestaan-

de gebruik naar grootschalige detailhandel in volumineuze dierbenodigdheden. 
Bezwaar: t/m 7 augustus 2014

 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.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

Zomerdienstregeling gemeentepagina

Balies G2 op 8 juli eerder dicht
De balie Werk en Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn en Zorg zijn op 
8 juli eerder gesloten. Deze gaan om 10.00 uur dicht. De telefonische 
spreekuren sluiten op 8 juli om 10.00 uur.

Net als in voorgaande jaren zal de 
gemeentepagina tijdens de school-
vakantie niet wekelijks, maar om 

de week gepubliceerd worden. De-
ze dienstregeling gaat in per 7 juli en 
duurt tot 13 augustus 2014. De eerst-

volgende gemeentepagina verschijnt 
op 9 juli, 23 juli 6 augustus en dan op 
20 augustus. De gemeentepagina ver-

schijnt NIET op 16 juli, 30 juli en 13 au-
gustus. Vanaf 20 augustus verschijnt 
de gemeentepagina weer wekelijks.

Bezorging Gemeentegids en 
Plattegrond
De komende weken wordt de nieuwe 
gemeentegids en de plattegrond Uit-
hoorn huis aan huis verspreid. 
Ook dit jaar hebben enkele inwoners 
een bijdrage aan de gemeentegids 
hebben geleverd, in de vorm van fo-
to’s. Met het uitbrengen van de gids 
is gewacht tot na de gemeenteraads-
verkiezingen. Zo heeft u gelijk alle in-
formatie over de (nieuwe) raadsle-
den en college van Uithoorn.
De plattegrond komt een jaar eer-
der uit dan gebruikelijk door de ont-
wikkelingen in het Dorpscentrum. Al-
le nieuwe en afgeronde wegaanpas-
singen en verkeerssituaties zijn hier-
in verwerkt.

Bezorging Gemeentegids 
en plattegrond
De gidsen worden deze weken gra-
tis huis-aan-huis verspreid. Indien 
u uiterlijk 8 juli de gemeentegids en 
de plattegrond nog niet heeft ontvan-
gen, kunt u deze opvragen bij de re-
ceptie van het gemeentehuis: tele-
foon 513 111. Langskomen kan ook. 
U kunt de gids ook per e-mail aanvra-
gen: gemeente@uithoorn.nl  Vergeet 
dan niet uw adres met postcode te 
vermelden. De gemeentegids 2014-
2015 is ook digitaal beschikbaar. Kijk 
hiervoor op www.uithoorn.nl en klik 
rechts op de button ‘gemeentegids 
online’.



Uithoorn bereidt zich, net als alle andere 
Nederlandse gemeenten, voor op de extra 
taken en verantwoordelijkheden die ze er 
per 1 januari 2015 in het sociaal domein 
bij krijgt. Die verantwoordelijkheden 
hebben betrekking op de Jeugdzorg, 
AWBZ/Wmo en de invoering van de 
nieuwe participatiewet. 

Uw inbreng helpt de gemeente verder
Op dit moment is de gemeente druk bezig met 
de inrichting van de organisatie om straks alle 
vragen op te kunnen vangen. De gemeente 

vindt het belangrijk om in dit proces uw wensen, 
verwachtingen en ervaringen mee te nemen. 
Daarom nodigt de gemeente u graag uit voor een 
bijeenkomst om te praten over onder andere  de 
volgende vragen:

 Wat vindt u als inwoner of cliënt belangrijk 
 als u contact heeft met de gemeente? 

 Welke vragen mogen via een website 
 worden beantwoord? 

 Voor welke vragen zou u een persoonlijk 
 gesprek willen? 

 Wat gaat er nu goed? Wat kan er slimmer?

Kom naar de bijeenkomst op 10 september
Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar in 
gesprek te gaan over de manieren waarop u als 
inwoner of cliënt van Uithoorn uw weg vindt naar zorg 
en ondersteuning. Uw input wordt gebruikt om de 
toegang tot zorg en ondersteuning in Uithoorn verder 
vorm te geven en te verbeteren. De bijeenkomst 
vindt plaats op woensdagavond 10 september 
(van 18.00-20.00 uur) in het gemeentehuis in 
samenwerking met Zorgbelang Noord-Holland. 
Wilt u uw ervaringen en wensen met de gemeente 
delen? U kunt zich tot 1 september 2014 
aanmelden via: valerie.van.den.berg@uithoorn.nl. 
Er is een beperkt aantal plaatsen.

“Gemeente kan mensen met een beperking 
  beter aan een baan helpen dan het Rijk”

Veranderingen in de zorg

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

De rol van de 
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015 
over naar de gemeente?
De jeugdzorg, dus de opvoed- en 
opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen. 
Dat is ook de ondersteuning van kinderen met 
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten. 

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden. 
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke 
beperking of het helpen van een verslaafde om 
meer structuur aan te brengen in de dag. En 
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld 
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te 
ontlasten.

De ondersteuning van mensen bij het vinden 
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente. 
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze 
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van) 
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is 
dat de ondersteuning van jong gehandicapten 
die voor een deel nog kunnen werken, naar de 
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?
Mensen die professionele zorg en 
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het 
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande 
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg 
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong
Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo. 
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015 
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over alle veranderingen waar 
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu 
de begeleiding geeft.

Hebt u algemene vragen die voor 
meer mensen gelden? 
Mail uw vraag naar: gemeente@uithoorn.nl of 
schrijf naar de afdeling communicatie, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. We kunnen dan op deze 
pagina op uw vraag ingaan of we plaatsen 
uw vraag op www.uithoorn.nl (veranderingen 
sociaal domein). Op deze website vindt u meer 
informatie over de veranderingen in het sociaal 
domein.

Mensen helpen aan een baan
De uitvoering van de Participatiewet, die ingaat 
per 1 januari 2015, valt in zijn portefeuille. Deze 
wet heeft als doel om mensen die een (arbeids)
beperking hebben en daardoor zelf moeilijk aan het 
werk komen, te helpen aan een baan. Want dat is 
de beste manier om mee te kunnen (blijven) doen 
in de maatschappij. “Als gemeente gaan we deze 
mensen motiveren en begeleiden naar en tijdens 
hun baan. Aan de andere kant moeten we er dan wel 

beperking in dienst neemt. Werkgevers denken vaak 
dat zij niet voldoende mogelijkheden hebben om deze 
mensen te begeleiden. Maar daar vergissen zij zich 
in. Wij willen hun angst wegnemen door bijvoorbeeld 
proefplaatsingen, maar ook door subsidies op de 
loonkosten. Zo halen we het risico bij de werkgever 
weg en geven we de werknemer met een achterstand 
een kans op werk”. 

Eisen stellen aan leveranciers
“Uiteraard geven we als gemeente zelf ook het 
goede voorbeeld”, vervolgt de wethouder , “Dat 
doen we door een aantal mensen uit deze groep 
zelf in dienst te nemen. Maar dan zijn we er nog 
niet! We willen ook in aanbestedingen als eis laten 
opnemen dat leveranciers waarmee wij in zee gaan, 
zelf mensen met een beperking in dienst hebben. 
Dat is voor iedereen goed: de persoon in kwestie 
kan weer ‘meedoen’ in de maatschappij en is niet 
langer afhankelijk van een uitkering, hij of zij is super 
gemotiveerd om te werken en de werkgever heeft 
zonder risico’s een enthousiaste werknemer. Zo snijdt 
het mes aan meerdere kanten”.  

voor zorgen dat er voldoende banen zijn waarin ze 
aan de slag kunnen”, vertelt Marvin. “Dat wil ik gaan 
doen door medewerkers van economische zaken en 
werk en inkomen gezamenlijk op pad te sturen naar 
werkgevers”. 

Angst wegnemen bij werkgevers
“We merken dat werkgevers nog weinig weten over 
de mogelijkheden om ondersteuning en subsidie 
te krijgen wanneer je mensen met een (arbeids)

“Dat het Rijk heeft besloten om de Participatiewet 
de verantwoordelijkheid van gemeenten te maken, 
vind ik een hele goede zaak! Ik geloof echt dat wij 
als gemeente mensen met een (arbeids)beperking 
beter aan het werk kunnen helpen dan het Rijk. In de 
gemeente zijn de lijnen kort en wij kennen onze cliënten 
en onze werkgevers persoonlijk. Dat betekent maatwerk 
voor de mensen die dat echt nodig hebben”. Aan het 
woord is Marvin Polak, sinds mei 2014 wethouder 
sociale zaken van de gemeente Uithoorn.

  Uitnodiging om mee te praten!

De gemeente gaat graag met u in gesprek over 
de toegang tot zorg en ondersteuning




