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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

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten 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

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum tijdelijk op
maandag dicht
n de vakantieperiode is het Informatiecentrum Dorpscentrum op maandag gesloten. Van 16 juli t/m 31 augustus is het centrum wel geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
wat kunt u in informatiecentrum Dorpscentrum vinden?
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 15 is
uitgebreide informatie te vinden over de verschillende plannen met
dit gebied.
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ALGemene inFORmAtie

samenwerking gemeentelijke
belastingdiensten definitief
B&W van Uithoorn heeft definitief besloten tot samenwerking met buurgemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel op het gebied
van belastingen.
Enige maanden geleden besloten
de B&W ’s van de deze gemeenten
al om hun belastingdiensten vanaf 2013 samen te voegen. Onlangs
hebben de gemeenteraden hiervoor
toestemming gegeven. Nu kan B&W
overgaan tot het realiseren van deze
samenwerking.
Het is vooral een samenwerking achter de schermen en de inwoners merken er -op een betere serviceverlening na- verder weinig van. Zij krijgen ook in de nieuwe opzet namens

hun eigen gemeente een belastingaanslag.
uitgangspunt
Uitgangspunt bij de samenwerking is
dat elke gemeenteraad zelf het eigen
belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Daarom
hebben de gemeenteraden besloten
de samenwerking gestalte te geven
op het niveau van de colleges van
burgemeester en wethouders. Dus
op het niveau van uitvoering.

• Er ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te
bieden aan de ingewikkelde belastingwetten en -regels.
• Medewerkers hebben in een grotere en gespecialiseerde organisatie
de kans zich verder te ontwikkelen.
• Er is een besparing te realiseren
door integratie van werkprocessen,
het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen.

Pluspunten
De samenwerking heeft zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische
pluspunten.

Personeel
Alle belastingmedewerkers worden
gehuisvest in Amstelveen. Dit betekent dat de ongeveer 12 medewer-

Verkiezingen tweede Kamer
stemmen PeR BRieF
weGens BeROeP OF
weRKZAAmheDen
Buiten neDeRLAnD
De burgemeester van Uithoorn
maakt bekend dat het stemmen per
brief toegestaan is aan de kiesgerechtigde Nederlander, die op de
dag van de stemming (12 september
2012) wegens beroep of werkzaamheden (of wegens beroep of werkzaamheden van de echtgeno(o)t(e),
levensgezel of ouder) buiten Nederland verblijft.
wat te doen?
Voor het stemmen per brief wegens
beroep of werkzaamheden in het buitenland dient de kiezer uiterlijk 15
augustus 2012 een verzoekschrift in
bij de burgemeester van de gemeente waar de kiezer is geregistreerd.
Het hiertoe strekkende aanvraagformulier (model M 3) is kosteloos bij
het gemeentehuis, afdeling verkiezingen, verkrijgbaar.
De kiezer kan ook, in plaats van een
verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met
de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te
stemmen, door zijn stempas aan die
kiezer over te dragen.
Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (31 juli 2012) in dezelfde gemeente staan ingeschreven
als de kiezer die de volmacht geeft.
De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in de gemeente waar
hij staat ingeschreven, uitbrengen.
Een volmacht die verleend is door
overdracht van de stempas kan tot
het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde door de volmachtgever
worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken.
stemmen Bij VOLmACht
De burgemeester van Uithoorn maakt
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een
kiezer toegestaan is bij volmacht te
stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. machtiging op schriftelijke
aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze
gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te
mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 29 augustus 2012 door
de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente,
waar hij op de dag van de kandidaatstelling (31 juli 2012) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard
als gemachtigde op te treden,
moet op de dag van de kandidaatstelling (31 juli 2012) als kiezer zijn
geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen
stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd
de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.
B. machtiging door overdracht
van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van
een verzoekschrift in te dienen, na
ontvangst van zijn stempas, tot en
met de dag van de stemming, zelf
een andere kiezer machtigen voor
hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.

Algemene subsidieverordening
B&W van Uithoorn hebben het subsidiebeleid vernieuwd.
In de nieuwe verordening staat o.m.
hoe B&W subsidie willen inzetten
om de vastgestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken en hoe
subsidie kan worden aangevraagd.

De verordening kunt u vinden op de
website van de gemeente www.uithoorn.nl. Wanneer u vragen hebt
over het aanvragen van subsidie
of over de documenten, dan kunt u
contact opnemen met de gemeente via 0297-513111 of via info@uithoorn.nl

kers van de overige gemeenten daar
gaan werken.
Gemeenschappelijke regeling
Voor Aalsmeer en Uithoorn betekent
dit dat de taken voor Woz-belastingen, die nu in de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn, zijn opgenomen, daaruit gehaald moeten worden door wijziging van deze gemeenschappelijke regeling. Daarna kunnen de taken in een nieuwe gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht.

2. Een op deze wijze aangewezen
gemachtigde moet op de dag van
de kandidaatstelling (31 juli 2012)
in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in de gemeente
waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door
overdracht van de stempas kan
tot het uitbrengen van een stem
door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

meente met een kiezerspas aan
de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
op de veertiende dag voor de dag
van de stemming, dus uiterlijk op
29 augustus 2012, door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar
hij op de dag van de kandidaatstelling (31 juli 2012) als kiezer is
geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt de beslissing gesteld op de
stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken.

B. mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn stempas
kan de kiezer ook, in plaats van
een schriftelijk verzoek te doen,
zich onder overlegging van zijn
stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente,
waar hij op de dag van de kandidaatstelling (31 juli 2012) als kiezer is geregistreerd, om deze te
doen omzetten in een kiezerspas.
Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de stemming,
dus uiterlijk op 7 september 2012.
Een kiezer, die in het bezit is van een
kiezerspas, kan zich ter uitoefening
van zijn kiesrecht aanmelden in elk
stembureau in Nederland.

stemmen in een AnDeRe
Gemeente met een
KeiZeRsPAs
De burgemeester van Uithoorn
maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn
stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij
gelden de volgende bepalingen.
A. schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis van deze
gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere ge-

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken.

Activiteiten binnen uithoorn/De Kwakel
aanmelden vanaf september
Op onze evenementenkalender vindt
u een diversiteit aan activiteiten en
evenementen. Heeft u activiteiten of
evenementen gepland voor de maand
september? Meld deze dan nu al aan.
Evenementen of activiteiten die buiten Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden worden niet geplaatst op de evenementenkalender. In september beginnen diverse instellingen, verenigingen, stichtingen met een nieuw aanbod aan sportieve of culturele activiteiten. Team Communicatie ontvangt eind augustus, begin september binnen een korte periode een grote hoeveelheid nieuwe aanmeldingen voor de evenementenkalender.
Om elk evenement of activiteit te kunnen beoordelen en plaatsen, willen wij

de aanmeldingen graag gespreid ontvangen. Zo heeft u meer kans dat uw
activiteit of evenement tijdig op de Gemeentepagina en website wordt geplaatst. Houd er bij aanmelding rekening mee dat in de zomermaanden de
Gemeentepagina tweewekelijks verschijnt.
Vergunning of melding nodig?
Heeft u eerst gecontroleerd of een
vergunning of melding nodig is voor
het houden van de activiteit of het evenement? Dan kunt u zich aanmelden
via het online formulier op onze website www.uithoorn.nl/evenementen
Hier kunt u alle informatie en
voorwaarden nog eens
doorlezen.
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het
ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. 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.
Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 19 aug

Expositie Kunst van binnen uit -8-, 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.

29 juli

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvingen.
Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen.
Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-Uithoorn.com

31 juli

Olympische Biebspelen in openbare bibliotheek De Hoeksteen.9.30-12.30 uur. Workshop voor kinderen van 7-12 jaar.

Maak je eigen sport-promotieﬁlm! Neem je sportkleren mee en
sport jezelf in beeld. Aanmelden: www.debibliotheekamstelland.nl
1 aug.

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

5 aug.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvingen.
Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen.
Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

8 aug.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt,
Wilhelminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon:
Rob Brink 06-20730233

1 en 2 sept. CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.
com
1 sept.

08.00-18.00 uur. Sportpark Randhoorn: 3 Nationale KickbikeCup stepwedstrijden. Inschrijven via http://stepgroepuithoorn.nl/
events/steprace. Voor kinderen is een apart inschrijfformulier. Er
wordt gereden volgens de NAF reglementen www.autoped.nl/reglementen Neer informatie: Stepgroep Uithoorn, Erik Wolbers.
Mobiel: 06 292 778 27. Mail: steppen@stepgroepuithoorn.nl

5 sept.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhel-

minakade, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730233
8 en 9 sept. CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.
com
19 sept.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen in
Legmeer, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730223

21 sept.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

23 sept.

Harmonieorkest Kunst Na Arbeid (KNA) opent het culturele seizoen om 12.30 uur met een openluchtconcert voor de Thamerkerk.

30 sept.

Violiste Lisa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko geven om
14.30 uur in de Thamerkerk een recital onder auspiciën van de
SCAU.

30 sept.

CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.
com

Evenementen vanaf september 2012
staan op www.uithoorn.nl

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:
- 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, 0297513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” Ter inzage van 6 t/m 26 juli
2012. Contactpersoon: de heer M. Blonk, 0297-513111.
- Besluit tot opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Thamerweg 61 te Uithoorn. Ter inzage van 11 juli t/m
22 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning
Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel. Ter inzage van 18 juli t/m 29 augustus
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van opslagruimten. Ontvangen 17 juli 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Sportlaan 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een serre. Ontvangen 19 juli 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van het bestaande terras. Ontvangen 16 juli 2012.

Thamerdal
- Koningin Julianalaan 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 15 juli 2012.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30, onthefﬁng van het geluid voor het ten gehore brengen van muziek tijdens een besloten feest op het terras van restaurant Amstelfort op 11
augustus 2012 tot 01.00 uur. Bezwaar t/m 31 augustus 2012.
De Kwakel
- Kwakelsepad 10, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een
woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.
Beroep: t/m 5 september 2012.
- Boterdijk 91, omgevingsvergunning voor:
- het oprichten van een vrijloopstal;
- het verplaatsen van de huidige veestapel en melkstal van gebouw C
naar gebouw J zoals aangegeven op de tekening behorende bij de
aanvraag;
- het gedeeltelijk ombouwen van gebouw C tot een sanitaire ruimte
voor poldersportactiviteiten zodra de dieren zijn verplaatst. Bezwaar:
t/m 29 augustus 2012.
- Poelweg 12, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ondergrondse
tankopslag en tankstation.Bezwaar: t/m 30 augustus 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 29, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een brandcompartiment op de begane grondverdieping. Bezwaar: t/m 30 augustus 2012.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING UITHOORN 2012 (APV)
VASTGESTELD

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2012 de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 (Apv) vastgesteld. Tevens heeft hij besloten de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 in te trekken.
Een Apv is een verzamelbestand met allerlei verschillende regels die binnen een
gemeente gelden. U krijgt bijvoorbeeld met de Apv te maken wanneer u een evenement in de gemeente wilt organiseren. In de Apv is bepaald dat u daarvoor een
vergunning nodig heeft.

In 2009 is de Apv vereenvoudigd door het schrappen van een aantal regels en/
of vereenvoudiging van een aantal regels. Deze Avp is onlangs geëvalueerd en
heeft geleid tot Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 waarin een aantal aanpassingen is aangebracht.

Een belangrijke aanpassing is bijvoorbeeld dat weer wordt ingevoerd de vergunningplicht voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan. . Dat betekent dat voor het plaatsen van bijvoorbeeld reclameborden, eco-toillet of een schafkeet op de openbare weg weer een vergunning
bij de gemeente moet worden aangevraagd.
Ook is besloten de vergunningplicht voor venten om te zetten in een algemene
regel. Zo is het verboden te venten indien daardoor de openbare orde en veiligheid in het geding komt.
Ook is besloten weer de bepaling in te voeren dat het verboden is een voertuig
voor recreatie (bijvoorbeeld een caravan) of anderszins (bijvoorbeeld een aanhangwagen) langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben
op de weg.
Ter lezing en inwerkingtreding
De nieuwe Apv wordt op de gemeentelijke website geplaatst en is ook in te zien
bij de receptie van het gemeentehuis. De Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 treedt in werking op 26 juli 2012.
BELEIDSREGELS “BELEID VOORWERPEN OP OF AAN DE WEG”
VASTGESTELD

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels “Beleid voorwerpen op of aan de weg” vastgesteld.

Het “Beleid voorwerpen op of aan de weg” bevat regels waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden een vergunning kan worden verleend voor het plaatsen
van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie (zoals reclameborden, containers, schafketen e.d.).

Wanneer een vergunning wordt verleend voor bijvoorbeeld het plaatsen van containers op of aan de weg moet altijd vooraf contact worden opgenomen met de afdeling Leefomgeving om de locatie te bepalen. Vergunningen voor het plaatsen
van tijdelijk reclamemateriaal worden alleen verleend voor het maken van reclame van plaatselijke evenementen, algemene overheids- en ideële reclame en voor
activiteiten met een sociaal- cultureel of sportief karakter. Het aantal borden en de
plaatsingstermijn zal aan een maximum zijn gebonden.
Ter lezing en inwerkingtreding
De beleidsregels zijn in te zien bij de receptie van het gemeentehuis en op de website van de gemeente Uithoorn. Het “Beleid voorwerpen op of aan de weg” treedt
in werking op 26 juli 2012.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij vier meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
- Maatschap F&M van Zaal, Poelweg 12 te De Kwakel voor het veranderen van
de milieu-inrichting – aanleg ondergrondse opslagtank voor dieselolie en het
plaatsen van een pompstation.
- Ster Point, Ondernemingsweg 56B te Uithoorn voor de oprichting van autogarage.
- Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 te Uithoorn voor de oprichting van een horecagelegenheid.
- De Wit Stam onroerend Goed B.V. C.T. Storkweg 21 te Uithoorn voor het veranderen van de milieu-inrichting.

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 25 juli 2012

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de gemeentepagina tijdens de zomervakantie van de scholen niet wekelijks, maar om de week gepubliceerd worden. Deze regeling gaat in per 26 juli en duurt tot 3 september 2012. De gemeentepagina verschijnt na 25 juli weer op 8 en 22 augustus. En dus niet op 1, 15 en 29 augustus. Vanaf 5 september verschijnt de gemeentepagina weer wekelijks (dus 5 september, 12 september enz.).

WWW.UITHOORN.NL

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 wijzigingen in de Wet werk en bijstand 2012,
wordt met terugwerkende kracht afgeschaft.
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuitkering per 1 januari 2012 komt te vervallen.

Alle bestaande klanten van de gemeente
Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishoudinkomenstoets te maken zouden krijgen,
worden door hun contactpersoon geïnformeerd.

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.

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.

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.

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.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 30
juni 2012 besloten te anticiperen op het wetsvoorstel “Wet afschaffing huishoudinkomenstoets” en de verordeningen, zoals die golden per 31 december 2011, van toepassing te verklaren. Dit besluit is te raadplegen op www.uithoorn.nl of ww.aalsmeer.nl.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn die moeten rondkomen van een
inkomen op of rond het minimum. De
hoogte van uw inkomen, of het eigen vermogen (eigen huis, spaargelden, caravan,
boot, etc.) waarover u beschikt, is wel van
invloed. Als u een inkomen op minimumniveau ontvangt, krijgt u meer vergoed dan
iemand met een wat hoger inkomen. Ga
naar www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl
voor de bedragen.
Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt u
wellicht aanspraak maken op de bijzondere
bijstand. Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet en die uw draagkracht te

boven gaan. De kosten moeten te maken
hebben met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats op grond van
uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de
aanvraag vóór de uitgave doet. Daarmee
voorkomt u financiële problemen.
enkele bijzondere kostenposten zijn:
• bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
• eigen bijdrage thuiszorg;
• kinderopvang, oppas- of crèchekosten
in verband met scholing of werk;
• orthopedische schoenen, steunzolen;
• ouderbijdrage en kosten schoolreisje
(kinderen op de basisschool);
Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u
het beste bespreken met een medewerker
van het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28
juni 2012 de concept-Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB, IOAW en IOAZ
2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter
inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28
juni 2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de
beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

