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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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Regels voor het uitlaten van een hond
binnen de gemeente uithoorn
In het hondenbeleid van de gemeente
Uithoorn is duidelijk beschreven in de
speciale hondenfolder en op de routekaart. De folder en routekaart kunt
u ophalen bij de receptie van het gemeentehuis of is te downloaden op ;
http://www.uithoorn.nl/Wonen_en_
wijken/Leefomgeving_en_buurten/
Hondenbeleid
wat kan wel en wat kan niet?
In Uithoorn moeten honden altijd aangelijnd zijn en ook moeten uitwerpselen worden opgeruimd. In de losloopgebieden en hondenroutes geldt hierop een uitzondering. Ook zijn op een

aantal plekken honden niet toegestaan zoals op speelvelden.
Losloopgebieden
Een hond mag uitsluitend loslopen van de
riem in de zogenaamde “losloopgebieden”. Deze zijn duidelijk aangegeven door
middel van groene bordjes. In deze
gebieden hoeven bovendien de uitwerpselen niet te worden opgeruimd.
hondenroutes
Honden moeten aangelijnd worden

uitgelaten op de “hondenroutes”, aangeduid met een speciaal
bordje. Daar kunnen
ze hun behoefte doen
in de groenstrook. In
de groenstrook hoeft
de hondenpoep niet
te worden opgeruimd, maar op de
verharde weg of stoep wel.

Kinderspeelvelden
Op elk speelveld en elke speelplaats
geldt een hondenverbod. Hier mag
een hond niet aanwezig zijn, ook al is
deze kort aangelijnd. Een speelplek

voor kinderen is duidelijk te herkennen aan de aanwezige speeltoestellen of het bord “speelveld” met als onderbord “dus geen honden”. Dit geld ook voor
een schoolplein.
Controle en boetes
Regels en verboden worden gecontroleerd. Wanneer
een overtreding wordt gesignaleerd,
wordt de hondenbezitter of hondenuitlater door de politie of gemeentesurveillant bekeurd.

in aanloop naar de tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012 kan er op verschillende manieren
bekendheid worden gegeven aan de politieke partijen die hieraan deelnemen.

Verkiezingsaanplakborden

De verkiezingsaanplakborden staan
vanaf heden op volgende vijf locaties:
- Zijdelweg tegenover de brandweerkazerne.
- Laan van Meerwijk 16 naast het gemeentehuis.
- Hoek Ringdijk/Anjerlaan in De Kwakel.
- Randhoornweg 31 bij oprijden van
het parkeerterrein Brede School.
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein
(Hoek Zijdelwaardplein-Wiegerbruinlaan).

Deze borden bestaan uit een houten ondergrond waarop geplakt mag
worden. De gemeente Uithoorn heeft
geen afspraken gemaakt over de afmetingen van de posters die op deze borden mogen worden geplakt. De
posters mogen door de politieke partijen zelf op de borden worden bevestigd maar wij gaan ervan uit dat er rekening gehouden wordt met de posters van andere partijen.

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 ver-

strekt 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

Verkiezingsmarkt
De gemeente Uithoorn organiseert
in verband met de Tweede Kamer
verkiezingen op 12 september 2012
twee verkiezingsmarkten. Verschillende politieke partijen kunnen hier
gebruik van maken.

-

sage van het winkelcentrum Amstelplein te Uithoorn.
Zaterdag 8 september 2012 van
10.00 uur tot 13.00 uur in de passage van het winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn

De verkiezingsmarkten vinden
plaats op;
- Vrijdag 7 september 2012 van
18.00 uur tot 21.00 uur in de pas-

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.
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.
meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken.
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 gemeente 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.
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.
VeRVAnGenDe stemPAs
De burgemeester van Uithoorn
maakt het volgende bekend:
De termijn voor de afgifte van een
vervangende stempas met inachtneming van de kieswet hoofdstuk J, artikel J8 lid 3 is verlengd met één dag
tot en met 11 september 2012.
Plaats: Uithoorn, Datum: 26 juli
2012, De Burgemeester voornoemd,
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga
meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Burgerzaken.
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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

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

8 sept.

Streekmarkt op het Amstelplein georganiseerd door PvdA/DUS.

9 sept.

Wielerronde Uithoorn van 08:00-17:30 u Locatie Oude Dorp,
Thamerdal

15 sept.

10.00 tot 11.30 uur: proeﬂes schilderen voor volwassenen in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling van €5 materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelierpenseelstreek-uithoorn.nl of 0297540444

15 sept

15.00 tot 17.00 uur: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel.0297540444

19 sept.

Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of
0297540444

19 sept.

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

Netwerkbijeenkomst Open Coffee Amstelland, 09:30-11:00 u Locatie Grand Cafe Plux Laagdrempelig netwerken met ondernemers uit de regio, Inschrijven is niet nodig en toegang is gratis.

20 sept.

Drakenbootrace 9:30-15:30 u, Locatie Amsteldijk Zuid 253

21 sept.

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

3 sept.

Vanaf deze datum elke maandag vrij klaverjassen in buurthuis
Ponderosa. 13.30-17.30 uur. Kosten: € 1,75.

21 sept.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€ 2.

22 sept.

Filmvoorstelling aan de Amstel 20:30-23:00 u

23 sept.

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

30 sept.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk de violiste Lisa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko. Zij spelen werk van
Brahms, Schumann, Britten en Bax.

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

1 sept.

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.

1 sept.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
8 aug.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730233

12 aug

Excursie in het enge bos te De Kwakel. De start is om 14.00 uur
in de Cactuskwekerij Klein Mexico Drechtdijk 49..1424 RB De
Kwakel. tel:0297-764105.

22 aug

Bingo in het Buurtnest 13:15 tot 16:00 (iedere vierde woensdag
van de maand!) U hoeft zich hiervoor niet op te geven, iedereen
is van harte welkom! De zaal is open vanaf 13.15. De bingo start
om 13.45 en duurt ongeveer tot 16.00 uur. Bingokaartjes kosten
€0,50 per stuk.

2 sept.

3 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 Meer informatie: Stepgroep Uithoorn, Erik Wolbers.
Mobiel: 06 292 778 27. Mail: steppen@stepgroepuithoorn.nl
Spelend Schilderen, Eye-openers Locatie Atelier de Rode
Draad, Prinses Margrietlaan 86 te Uithoorn Schilderworkshop
rond het thema waarnemen kosten: € 32,50, 3 workshops voor
€ 75,- Website: www.jokezonneveld.nl Overige bezoekersinformatie: telefoon: 020-6418680, info@jokezonneveld.nl
Tuin Bram de Groote geopend, Iedere eerste zondag van de
maand geopend van 13:00- 16:00 u Locatie: t/o Boterdijk 61, Uithoorn Kosten: geen, Info: tel. (0297) 568104

25 aug

Tropical Night Tropical Night in het Dorpscentrum en op de
Schans in Uithoorn.

5 sept.

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730233

29 aug

Kinderknutselmiddag 13:30-15:30 u Kinderboerderij de Olievaar, Anton Phlipsweg 10, Toegangsprijs: 2 euro per kind, info
540405

7 sept.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€ 2.

25, 28 aug. Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 3 workshops
1 sept.
rond het thema waarnemen. Kosten: € 75,-. Tel.: 020-6418680
info@jokezonneveld.nl
27 t/m
31 aug.

Speel Mee voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Nadere info: http://
www.speelmeeuithoorn.nl Voorinschrijving via de website tot 18
augustus: € 4,00 per dag.

1 t/m 4 sept Kermis Locatie Evenemententerrein De Kwakel
www.polderfeest.nl/category/kermis

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.

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.

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

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.

nen/kinderen) in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel.0297540444

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
8 sept.

10.00 tot 11.30 uur proeﬂes schilderen voor volwassenen in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn: tegen betaling
van € 5 materiaalkosten. Vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297540444.

8 sept.

15.00 tot 17.00 uur: aanmelden schildercursussen (volwasse-

WERK IN
UITVOERING

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN PRINS BERNHARDLAAN

Maandag 20 augustus wordt begonnen met rioleringswerkzaamheden in de Prins Bernhardlaan. Tijdens de werkzaamheden is de straat
eerst afgesloten voor alle verkeer tussen de Prinses Irenelaan en de
Koningin Julianalaan. Daarna wordt straat vanaf de Koningin Julianalaan tot de Stationsstraat afgesloten. De rotonde Thamerlaan/Prinses
Christinalaan/Prinses Irenelaan blijft open voor alle verkeer.
Verkeer vanaf de N201 wordt omgeleid via de Admiraal Tromplaan
naar de Stationsstraat. Verkeer richting de N201 rijdt, net als nu, via
de Thamerlaan en de rotonde. In een aantal straten wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven op het moment dat ter hoogte
van deze straten aan de Prins Bernhardlaan wordt gewerkt. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden half november afgerond.

Evenementen vanaf oktober 2012 staan op www.uithoorn.nl

Nota bodembeheer ter inzage
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een Nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaart voorbereid.
Wat staat in de nota?
De nota beschrijft de regels die gelden met betrekking tot grondverzet
in de regio Amstelland en de Meerlanden, waar de gemeente Uithoorn
ook onder valt. De nota geeft antwoord op o.a. vraag: waar mag ik
in Uithoorn welke kwaliteit grond en
baggerspecie toepassen?
De in regionaal verband opgestelde nota draagt onder andere bij aan
meer hergebruiksmogelijkheden
voor grondverzet in de regio, zonder hoge onderzoekskosten. Unifor-

miteit in regels bij grondverzet biedt
duidelijkheid.
Ter inzage
Alvorens de gemeenteraad voor
te stellen de betreffende Nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaart vast te stellen, krijgt iedereen van 1 augustus 2012 tot en met 12 september
2012 gelegenheid zijn zienswijze
(bij voorkeur schriftelijk) bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen. Als u mondeling
uw zienswijze kenbaar wilt maken
moet u hiervoor een afspraak maken. De nota en de kaart liggen ter
inzage in het gemeentehuis en in de
bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E 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 Alge-

mene 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 “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.
- 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.

Vervolg zie volgende pagina.
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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
ingediende aanVragen omgeVingSVergunning

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Bezworen Kerf 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
overkapping aan de zijkant van de woning. Ontvangen 31 juli 2012

de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- In het Midden 87, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
schutting. Ontvangen 30 juli 2012.
- Sportlaan 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een serre. Ontvangen 20 juli 2012.
- Vogellaan 110, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 31 juli 2012
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het dichtzetten van het
bestaande balkon op de tweede verdieping. Ontvangen 20 juli 2012.

thamerdal
- Kuyperlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde en het wijzigen van een kozijn in de voorgevel. Ontvangen 19 juli 2012

Zijdelwaard (Europarei)
Joost van den Vondellaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ontvangen 26 juli 2012.
Brederolaan 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 30 juli 2012
ingetrokken omgeVingSVergunning

dorpscentrum
- Amstelplein 19, intrekken omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de
entree van Modehuis Blok.

aanVragen omgeVingSVergunning buiten behandeling
geSteld

de kwakel
- Bezworen Kerf 17, aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor het plaatsen van een terreinoverkapping. Bezwaar: t/m 4 september 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.
de kwakel
- Vuurlijn 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schermhal. Bezwaar: t/m 29 augustus 2012.

de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Melde 11 t/m 84 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de entree van het appartementencomplex. Bezwaar: t/m 13 september 2012.
dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 29 augustus 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 98, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport. Bezwaar: t/m 10 september 2012.
- Staringlaan 25, omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen.
Bezwaar: t/m 13 september 2012.
- Arthur van Schendellaan 59, Vergunning aan Buurtbeheer Zijdelwaard voor
het organiseren van 4 activiteiten voor de jeugd op 30 juli, 2, 7 en 10 augustus
2012. Bezwaar t/m 3 september 2012
- Arthur van Schendellaan 100a. Vergunning aan Stichting Speel Mee Uithoorn
voor het organiseren van de Speel Mee week van 27 t/m 30 augustus 2012.
Bezwaar t/m 3 september 2012
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Vergunning aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel voor het orga-

www.uithoorn.nl

-

niseren van de streekmarkt op 8 september 2012. Bezwaar t/m 10 september
2012
Amstelplein 19, Vergunning aan Modehuis Blok B.V. voor het plaatsen van
voorwerpen op of aan de weg van 6 t/m 20 augustus 2012. Bezwaar t/m 14
september 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.

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.).

