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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

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
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 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

eerste VVV i-point nieuwe
stijl staat in uithoorn
Vanaf 15 juli is het VVV i-point in Uithoorn officieel in gebruik. Deze zuil
met toeristische informatie over Uithoorn en de regio staat in het dorpscentrum bij boekhandel Van Hilten aan de Wilhelminakade 41-43.
De informatievoorziening wordt verzorgd door Amsterdam Toerisme
& Congres Bureau (ATCB).Het VVV i-point in Uithoorn is de eerste
in de Metropool Amsterdam die volgens de nieuwe eisen en huisstijl
van VVV Nederland is ingericht. Vanaf 2012 wordt dit verplicht voor alle agentschappen, serviceshops en informatiepunten van de VVV. De
gemeente Uithoorn heeft dus de primeur in de Metropool Amsterdam
en mag hierop best trots zijn!

wat kunt u met het i-point?

Bij het VVV i-point is het mogelijk om naast de informatie die de
gemeente en het ATCB verzorgen ook foldermateriaal te presenteren van toeristisch recreatieve ondernemers. Ondernemers dienen hun foldermateriaal rechtstreeks bij boekhandel Van Hilten aan te leveren. Via de zuil kunt u ook via
‘tekstchat’ gerichte vragen stellen. Deze vragen worden direct of anders via e-mail beantwoord. Niet
alleen interessant voor bezoekers, maar ook
voor de inwoners van de gemeente Uithoorn. De informatievoorziening
vindt plaats in het Nederlands,
Duits en Engels.
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ALGemene inFORmAtie
Kwaliteitsverbetering
busstation uithoorn Cort van
der Lindenplein
B&W hebben op 5 juli 2011 ingestemd met het voorlopig ontwerp
voor het busstation aan het Cort van
der Lindenplein. In het kader van het
UVVP (Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan) en het functioneel Programma van Eisen en het toetsingskader voor busstations van de Stadsregio Amsterdam, is met een bewonerswerkgroep een plan gemaakt om
de kwaliteit van de buitenruimte op
het busstation te verbeteren.

Ontwerpplan inzien

Het concept ontwerpplan is in te zien
via www.uithoorn.nl Verder ligt het
plan tot donderdag 21 juli 2011 ook
ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek
aan de Alfons Ariënslaan.

inspraak

Op 21 juli 2011 is een inspraakbijeenkomst over het project in het Alkwin
Kollege, Weegbree 55. Tussen 19.00

en 20.30 uur kunt u hier binnenlopen,
het plan bekijken en uw reactie geven. De bewoners rond het busstation hebben een uitnodiging per brief
ontvangen. Bezoekers van de bijeenkomst kunnen dan meteen reageren
op het plan. Deskundigen zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen
te beantwoorden. Aan de hand van
de uitkomsten van deze avond beoordelen B&W of het noodzakelijk is de
plannen bij te stellen.Wie verhinderd
is, kan voor suggesties en vragen tot
en met 21 juli 2011 contact opnemen
met de heer P.M. Louwerse van de afdeling Leefomgeving. Dit kan telefonisch via 0297-513111 of per e-mail
aan gemeente@uithoorn.nl ter attentie van de heer P.M. Louwerse.

Vervolg

Na de inzagetermijn verwerkt de gemeente de reacties in een definitief
ontwerpplan. Hierover nemen B&W
een besluit.

Laat uw huisdier thuis voordat
u naar gemeentehuis gaat
Sinds april 2011 zijn (huis)dieren niet
meer toegestaan in het gemeentehuis, gemeentewerf of dependance
Meerlaan. Deze regeling geldt niet
voor blindengeleidehonden en hulphonden. Het is gebruikelijk om in voor
publiek toegankelijke gebouwen een
verbod in te stellen op het meenemen van (huis)dieren. Dit vanwege
hygiëne en mogelijke overlast die dit

kan geven. In alle scholen en de bibliotheek in Uithoorn geldt dit verbod
al jaren. Bezoekers van gemeentehuis, gemeentewerf en dependance Meerlaan krijgen de mogelijkheid
hun hond buiten deze gebouwen vast
te zetten. Wie dit verbod overtreedt,
kan in het uiterste geval de toegang
tot genoemde drie gebouwen worden
ontzegd

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
13 juli

13 + 20 juli
15 juli
16 juli
19-22 juli
21 juli
22 juli

23 juli
24 juli
24 juli
25 juli
30 juli

Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: 14.00-16.30, zaal
open 13.45 u. Kaartjes: €0,50
Kleur is kracht organiseert 2 workshops boetseren. Telkens van
13.30-15.30 u. Kosten: € 35,-. Nadere info: Astrid van Zelst:
0297-540352
Kleur is kracht organiseert open zomerateliers op vrijdagmiddagen in periode 15 juli tot 26 aug. Vrijwillige bijdrage. Opgeven via:
info@kleuriskracht.nl
Strandfeest Buurtbeheer Meerwijk op Amstelplein; 14.00-18.30 u.
Rolstoelvierdaagse Rode Kruis afd. Uithoorn. Start 10.00 u. en
finish 15.30 u. telkens bij Het Hoge Heem. Info: jpjwestera@
caiway.nl
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u., kosten: €15,- (incl. thee en teksten)
Zinvol zingen voor en in Libellebos; 9.30-12.00 u. Kosten: €5,(incl. thee, hapjes en teksten).Verzamelen: 9.00 u. bij Multatulilaan 7. Aanmelden vooraf bij Carla de Brave, 0297-567773 of
06-22608327.
Kleur is kracht organiseert workshop speksteen. 10.00-15.00 u.
Kosten €50,-. Nadere info: Astrid van Zelst: 0297-540352
Harley Weekend in Dorpscentrum, 12.00-19.00 u.
Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar, CREA Uithoorn,
Grevelingen 56. 13.00-17.00 u.
Wijkwandeling (anderhalf uur), omgeving wijksteunpunt Bilderdijkhof, start 10.00 u., inschrijfformulier af te halen in wijksteunpunt. Kosten : €6,75 incl. lunch.
Braderie op Amstelplein

evenementen vanaf augustus 2011 staan op www.uithoorn.nl

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de Uithoornse gemeentepagina tijdens de zomervakantie van de scholen alhier niet wekelijks, maar om
de week gepubliceerd worden. Deze dienstregeling gaat in per 20 juli
en duurt tot 31 augustus. De gemeentepagina verschijnt na 20 juli weer
op 3 augustus, 17 augustus en 31 augustus. En dus niet op 27 juli,
10 augustus en 24 augustus. Vanaf 31 augustus verschijnt de gemeentepagina weer wekelijks (31 augustus, 7 september enz.).

Agressie wordt niet getolereerd
Dienstverlening aan de burgers staat
voorop, daarbij probeert de gemeente de burgers zo goed mogelijk te helpen. Echter, er zijn grenzen als burgers agressief gedrag vertonen. Ook
burgers horen algemene normen in
acht te nemen. Deze normen zijn opgesteld in landelijke huisregels naar
aanleiding van agressie-incidenten
tegen publieke dienstverleners. Ook
de gemeente Uithoorn hanteert deze normen.
Het bestuur en ambtenaren van de
gemeente Uithoorn krijgen steeds vaker te maken met agressie. Hierbij
worden zij door boze cliënten uitgescholden en bedreigd. Het is daarom
belangrijk dat bestuur en ambtenaren
altijd melding maken van ongewenst
gedrag en/of aangifte doen. Dit heeft
er dit jaar toe geleid dat al vier keer
aangifte is gedaan.
Het gemeentebestuur wil duidelijk
maken dat agressie in het gemeentehuis en via de telefoon of e-mail niet
wordt getolereerd en brengt daarom
de huisregels onder de aandacht bij
iedereen die het gemeentehuis bezoekt en/of op een andere manier
contact met de gemeente heeft.

Huisregels van de gemeente

1. Medewerkers en bezoekers/klanten van de gemeente Uithoorn behandelen elkaar met respect en

houden zich aan algemeen erkende omgangsvormen.
2. Het is niet toegestaan om in het
bezit van een gevaarlijk voorwerp
zoals een slag-, steek en/of vuurwapen het gebouw te betreden.
3. Discriminatie, handtastelijkheden, verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet persoonlijk en
ook niet telefonisch getolereerd. U
wordt niet meer te woord gestaan
en er zal aangifte worden gedaan
bij de politie.
4. Het is niet toegestaan te roken,
alcohol te nuttigen of verdovende middelen te gebruiken en/of te
verhandelen in de publieksruimte.
Ook is het niet toegestaan onder
kennelijke invloed hiervan het gebouw te betreden.
5. Het is niet toegestaan huisdieren
mee te nemen in het gebouw, behoudens geleide- of hulphonden.
6. Indien u wilt filmen, fotograferen
en/of geluidsopnamen maken,
dient u hiervoor vooraf toestemming te vragen.
7. Wij vragen u uw mobiele telefoons
niet te gebruiken wanneer u aan
de balie wordt geholpen.
Indien u zich niet aan de regels houdt,
zult u worden verzocht het gebouw te
verlaten of - indien nodig - worden
verwijderd uit het gebouw. Bij overtreding van de regels, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Leilinden op waardevolle
bomenlijst
B&W hebben besloten 5 leilinden in
de tuin van de aan Drechtdijk 49 gelegen boerderij op de waardevolle bomenlijst te plaatsen. Deze linden vormen een karakteristieke groep en zijn
tevens medebepalend voor de monumentale omgeving.
De bomen zijn minimaal 40 jaar oud,
verkeren niet in een onomkeerbaar
slechte conditie, hebben een karakteristiek voorkomen en vormen geen

onafwendbaar risico voor de omgeving. Hoewel de 5 bomen aan deze
criteria voldoen, is plaatsing op de
waardevolle bomenlijst nog niet definitief. Van 14 juli t/m 25 augustus
2011 hebben belanghebbenden de
mogelijkheid hiertegen bezwaar in
te dienen. Komen er geen bezwaren
dan is plaatsing definitief en heeft Uithoorn er een groep waardevolle bomen bij.

inloopavond over herinrichting
noorse Lijster
De gemeente heeft samen met de bewonerswerkgroep een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van Noorse Lijster. Over dit plan is op 7 september 2011 een inloopavond gepland. U
kunt dan tussen 19.00–21.00 uur binnenlopen in basisschool “De Springschans”, Eendracht 8. Daar kunt u het
plan bekijken en uw reactie geven. Er
zijn deskundigen aanwezig om een
toelichting te geven en uw vragen te
beantwoorden. Aan de hand van de
uitkomsten van deze avond beoordelen wij of het noodzakelijk is de plannen bij te stellen.

ter inzage

Het ontwerp ligt van 13 juli tot 7 september 2011 ter inzage in het ge-

meentehuis, in de bibliotheek aan
de A. Arienslaan en in Dorpshuis
De Quakel, tijdens de openingstijden van deze gebouwen. De stukken liggen ook digitaal ter inzage op
www.uithoorn.nl of www.buurtbeheer.
uithoorn.nl/meerwijk.

meer info?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u vanaf 5 augustus
contact opnemen met de heer E.J.
Warmerdam. Hij is telefonisch te bereiken op nummer 0297-513111 van
maandag tot en met donderdag van
8.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur.
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

HOOFDLIJNEN VERGADERING GEMEENTERAAD
UITHOORN 7 JULI 2011
In de raadsvergadering van 7 juli 2011 heeft één inwoner ingesproken over
het bestemmingsplan Meerwijk en hebben twee inwoners ingesproken over
het bestemmingsplan Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o.
Op de website van de gemeente Uithoorn kunt u terugluisteren wat door de
inwoners gezegd is (www.uithoorn.nl/ Bestuur en organisatie/ De gemeenteraad/ Raadsvergaderingen/ inzage agenda).
In het informatief beraad is uitgebreid stilgestaan bij:
- de Benchmark riolering;
- bestemmingsplan Hélène Swarthlaan;
- verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2011;
- evaluatie van het minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn;
- herziening Reglement van Orde.
De fractie van de PvdA heeft mondelinge vragen gesteld over de werking van
de sirene bij het Legmeerplein.

WERK IN
UITVOERING

WEEKENDAFSLUITING
ZIJDELWEG TUSSEN
WIEGERBRUINLAAN
EN CHRISTINALAAN

Van vrijdag 15 juli (20.00 uur) t/m
maandag 18 juli (05.00 uur) 2011

is de Zijdelweg tussen Wiegerbruinlaan en Prinses Christinalaan afgesloten voor doorgaand
verkeer. Deze afsluiting is vanwege het asfalteren van de Zijdelweg ter hoogte van de bustunnel
en het uitvoeren van werkzaamheden aan de bovenkant van deze tunnel. De huizen van de aanwonenden, de Renault garage
en het tankstation blijven tijdens
de afsluiting bereikbaar. Er is tijdens de afsluitingsperiode een
door borden aangegeven omleidingsroute via Wiegerbruinlaan,
Alfons Ariënslaan, Boerlagelaan
en Prinses Christinalaan.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- Bestemmingsplan Meerwijk;
- Bestemmingsplan Thamerdal/ Burgemeester Kootpark e.o.;
- Energiek op weg! Duurzaamheidsbeleid Uithoorn;
- Benoeming grifﬁer en raadsadviseur/ plaatsvervangend grifﬁer.
Bij het onderwerp over bestemmingsplan Meerwijk heeft de fractie van DUS!
een motie ingediend. Deze motie is met 4 stemmen voor (DUS!, Ons Uithoorn) en 14 stemmen tegen (VVD, Gemeentebelangen, CDA en PvdA)
verworpen. Bij het onderwerp bestemmingsplan Thamerdal/ Burgemeester
Kootpark is het door de fracties van DUS, CDA en PvdA ingediende amendement met algemene stemmen aanvaard. Ook de door VVD, DUS! en PvdA ingediende motie is met algemene stemmen aanvaard.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
14 juli 2011. De agenda voor deze raadsvergadering 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).

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 14 juli 2011 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een korte schorsing volgt de Raadsvergadering om 21.15 uur of zoveel eerder
of later als het Informatief Beraad is geëindigd.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 14 JULI 2011

1.6

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

2.1
2.2
2.3
2.4

3

Voorzitter: J.P.G. Hazen

1

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Opening - Agenda Informatief Beraad
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Stand van zaken ontwikkeling dorpscentrum
Het college van b&w informeert de raad door middel
van een presentatie over de stand van zaken van de
ontwikkeling van het dorpscentrum.
Doel: Informatie aan de raad.
Stand van zaken Amsterdamseweg
Op verzoek van de fractie van de VVD informeert het
college van b&w de raad over de stand van zaken van
de ontwikkeling van de Amsterdamseweg.
Doel: Informatie aan de raad.
Jaarrekening 2010 en begroting 2012 G2 (RV11.32)
Het college van b&w stelt voor kennis te nemen van de
jaarrekening 2010 en het ontwerp van de ﬁnanciële begroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling G2 en als
zienswijze mee te geven de taakstelling van WOZ-taken
zodanig op te pakken dat de realisering van € 179.000
uiterlijk op 1 januari 2013 gerealiseerd kan worden.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het

19.30 uur
3.2
19.40 uur

21.15 uur

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
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 aan
bevelingen voor de jaren 2011-2014, vast te stellen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Herziening Reglement van Orde (RI11.03)
De fractievoorzitters stellen voor een herzien Reglement
van Orde vast te stellen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Einde beraadslagingen - schorsing - politiek
beraad fracties

21.20 uur
21.30 uur

21.50 uur

22.10 uur

Stemmingen

20.10 uur

4.1
20.30 uur

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 14 juli 2011
Mededelingen
Besluitenlijst raad 30 juni 2011
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

Politiek Debat

3.1

Informatief Beraad

college van b&w ter voorbereiding op het politiek
debat en de besluitvorming.
Jaarrekening 2010 en begroting 2012 AM-Groep
20.50 uur
(RV11.33)
Het college van b&w stelt voor de jaarstukken 2010 en
concept primaire begroting 2012 van de AM-Groep voor
kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van
de wettelijke mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
bij het algemeen bestuur van de AM-Groep.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op het politiek
debat en de besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing
21.10 uur

4.2

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Verlenging zendtijd Rick FM (RV11.29)
2. Bekrachtiging geheimhouding jaarstukken
GPA (RV11.37)
3. Bestemmingsplan Hélène Swarthlaan (RV11.31)
4. Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Uithoorn 2011 (RV11.35)
Sluiting openbare vergadering

22.15 uur

22.30 uur

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:
- Ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” ligt ter
inzage van 3 juni t/m 14 juli 2011. Contactpersoon: mw. J. Filippo , 0297513111.
- Het ontwerpbestemmingsplan Beleef Buitendijks ligt van 10 juni 2011 t/m 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.
- Inspraakvoorstel kwaliteitsverbetering buitenruimte busstation Cort van der
Lindenplein. Ter inzage van 7 t/m 21 juli 2011. Contactpersoon: de heer P.M.
Louwerse, tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
gevelkozijnen. Ontvangen 4 juli 2011.
De Kwakel
- De Kwakel Zuid (De Oker), aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van 84 woningen. Ontvangen 1 juli 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 5 juli 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van kademuren. Ontvangen 1 juli 2011.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1f (het slopen, verstoren, verplaatsen
of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor
het wordt ontsierd of in gevaar gebracht) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het hierna te noemen plan:
Thamerdal
- Amsteldijk-Noord 1, het intern verbouwen van de Thamerkerk. Genoemd plan
ligt van 15 juli t/m 25 augustus 2011 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen tegen het voornemen
van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Willem de Feschweg 6, omgevingsvergunning voor het veranderen van een garagedeur in een vast kozijn. Bezwaar: t/m 18 augustus 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gooimeer 11, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras. Bezwaar t/m 18 augustus 2011.
- Amstelplein, vergunning aan AH Jos van den Berg voor het organiseren van
een straatvoetbaltoernooi op 9 juli 2011 van 09.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m
17 augustus 2011
De Kwakel
- Kwakelsepad 22, melding ontvangen met betrekking tot het realiseren van een
uitweg van het perceel Kwakelsepad 22 naar het Kwakelsepad.
Dorpscentrum
- Julianalaan 16, vergunning aan de exploitant van Café Het Dorp voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 30 juni 2014;
- een drank- en horeca vergunning;
Bezwaar t/m 11 augustus 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Kazemat 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
carport, berging en tuinmuur. Bezwaar: t/m 16 augustus
2011.

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

Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen
Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of
met moeite betalen in verband met uw inkomen? Dan kunt u mogelijk kwijtschelding van
de gemeentelijke belastingen aanvragen. Of u
in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt
onder ander af van de waarde van uw auto,
uw vermogen (waaronder bank- en girosaldi
maar ook de waarde van levensverzekeringen,
antiek, vorderingen en overige bezittingen en
dergelijke), uw netto besteedbare inkomen en
uw leefsituatie.
gemeente Aalsmeer
Bent u inwoner van Aalsmeer en denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Vraag een verzoekformulier
aan bij de afdeling Financiën. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Financiën (0297) 38 75 33 of (0297) 38 75 27 of de
afdeling Burgerzaken (0297) 38 75 75. Heeft u
vorig jaar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding
toegekend gekregen. Dan krijgt u het verzoekformulier automatisch, ongeveer gelijktijdig met
de aanslagen gemeentelijke belastingen, toegezonden. De gemeente Aalsmeer verleent

geen kwijtschelding verleend voor rioolrechten
(opgenomen in de verordening rioolrechten).
gemeente Uithoorn
Inwoners van Uithoorn kunnen alleen kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolrechten. De gemeente Uithoorn verleent geen kwijtschelding voor hondenbelasting. Indien u geen
bijstandsuitkering ontvangt en toch denkt recht
te hebben op kwijtschelding. Neem dan contact op met afdeling Publiekszaken (0297)
51 31 11 of de afdeling Financiën (0297) 51 31 82
of (0297) 51 39 54.

Wist u dat?
Ouderen en personen met een beperking
wonend in Uithoorn en Aalsmeer gebruik
kunnen maken van de C1000 boodschappenservice (Ophelialaan in Aalsmeer). Voor inwoners van Aalsmeer kost
deze service € 5,- per levering. Voor inwoners van Uithoorn zijn de kosten € 6,-. Op
maandag wordt het boodschappenlijstje
(in de vorm van een soort schriftje) opgehaald. Op woensdag worden de boodschappen bezorgd. Inwoners kunnen
zelf contact opnemen met C1000 op tel.
(0297) 38 12 50. Deze service is alleen
beschikbaar voor inwoners die werkelijk
een probleem ervaren met het doen van
boodschappen. Heeft u in uw sociale netwerk (vriend, vriendin, broer, zus, buurman
of buurvrouw) iemand die de boodschappen voor u kan doen? Dan gaan wij er van
uit dat u dit aan hen vraagt.

De functie Begeleiding van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeente
In de media is momenteel veel te horen en te
lezen over de huidige ontwikkelingen betreft
de wijziging van de AWBZ functie Begeleiding
naar de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2013 vallen nieuwe clienten die de functie Begeleiding aanvragen
onder de gemeente. Mogelijk zorgt deze wijziging voor onrust. Deze onrust kunnen wij
nog niet wegnemen. De reden is dat wij niet
weten wat deze wijziging precies met zich

meebrengt. Door de overheid is toegezegd
dat de gemeenten dit najaar bestanden ontvangen van het Centrum indicatiestelling zorg
en het Zorgkantoor bestanden. Deze bestanden geven ons meer inzicht over het aantal
cliënten, de soort en omvang van de functie
Begeleiding die vanuit de AWBZ naar de Wmo
gaat. Ontvangt u momenteel al Begeleiding
op grond van de AWBZ en is dit in natura of
in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) van het Zorgkantoor? Dan bent u

een zogenoemde overgangscliënt. Dat betekent, wanneer u een indicatie heeft die geldig
is tot na 1 januari 2014, u tot 1 januari 2014 de
rechten behoudt die u nu heeft. Het Zorgkantoor laat u tijdig weten wat dit voor u betekent.
Zodra wij weten wat het voor de gemeenten
betekent, zullen wij u hier over informeren.
Houdt u de G2 pagina goed in de gaten. Deze
verschijnt driewekelijks in De Nieuwe Meerbode. Wij vermelden daarin zaken met betrekking tot de Wmo etc.

Voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs
(VAVo)
VAVO betekent Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs. Bent u 18 jaar of ouder
en heeft u in het verleden via het reguliere
onderwijs onvoldoende kans gekregen om
een diploma of startkwalificatie te halen, dan
bestaat de mogelijkheid om dit alsnog te doen.
Het gaat daarbij om de leerroutes:
VMBO-t (de vroegere Mavo)
Havo en
VWO
U kunt de lessen zowel overdag als ’s avonds
volgen. Het kan gaan om een volledig diploma
of losse vakken.
Het VAVO wordt gefinancierd door de gemeente
en wordt uitgevoerd door het ROC Nova College. De locaties waar les gegeven wordt zijn
Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem en Beverwijk.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met het ROC Nova College, tel.
(023) 530 20 10.

Bekendmaking
De Gemeenteraad heeft tijdens de openbare vergadering van 23 juni 2011 de volgende verordeningen vastgesteld:
de Wijzigingsverordening Werk en
inkomen Uithoorn 2010
de Afstemmingsverordening loaw en
loaz Uithoorn 2010.
De Wijzigingsverordening treedt in werking
op de eerste dag van de maand, na de dagtekening van de gemeentepagina waarin
zij wordt geplaatst. De Afstemmingsverordening loaw en loaz is met terugwerkende
kracht vanaf 1 juli 2010 in werking getreden. De verordeningen liggen ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis.

