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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
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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

wist u dat u bij de
gemeente uithoorn ook
kantoorruimte kunt huren?
Binnenkort komt in De Hoeksteen kantoorruimte voor verhuur beschikbaar. Het gebouw De Hoeksteen (ontworpen door Gerrit Rietveld en
gebouwd in 1963) staat op een gunstige locatie op de hoek van de
Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt.
De kantoorruimte betreft twee kamers met een gezamenlijke oppervlakte van ± 47 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) op de 1e etage. In
overleg met de overige huurders kan in voorkomend geval gebruik
worden gemaakt van de op de 1e etage aanwezige gemeenschappelijke vergaderruimte (opp. ± 45 m² BVO). Dit gebruik is inbegrepen in de huur. In het gebouw is een lift aanwezig.
Wanneer u geïnteresseerd bent in het huren van deze
ruimte kunt u contact opnemen met de heer J.H.E.
Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de
bestuursdienst van de gemeente Uithoorn,
rechtstreeks onder telefoonnummer
0297-513273.
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ALGemene inFORmAtie
Verbeter de dementiezorg
in uw regio

Gemeentehuis op 8 september
eerder gesloten

Alzheimer Nederland gaat, samen
met het Nederlands Instituut voor de
gezondheidszorg (Nivel), een landelijk onderzoek doen naar ervaringen en wensen van mantelzorgers
van dementerenden. In september
start dit onderzoek met een enquête in de regio Amstelland en Meerlanden. Bijzonder is dat de resultaten
zowel op landelijk als plaatselijk niveau gebruikt zullen worden om de
ondersteuning van dementerenden
en hun mantelzorgers te verbeteren.
Bent u mantelzorger (partner, kind,
buur, vriend die een dementerende naaste (mede) verzorgt) en bent
u nog niet uitgenodigd om aan het
onderzoek deel te nemen? Doe dan
mee. Uw stem telt! Vul de vragenlijst
in op www.alzheimer-nederland/de-

Op donderdag 8 september om 15.00 uur is het gemeentehuis gesloten in verband met een personele bijeenkomst.
Vrijdag 9 september is het gemeentehuis weer gewoon geopend van
8.30-14.00 uur.

mentiemonitoralzheimernederland.
nl of vraag een schriftelijk exemplaar
aan bij Wendy Werkman van Alzheimer Nederland tel. 030-6596916 of
per email W.Werkman@alzheimernederland.nl onder vermelding van
“deelname enquête”. Meer weten
over dementie en Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl
Voor mantelzorgondersteuning in Uithoorn kunt u contact opnemen met
het Mantelzorg Steunpunt, zij zijn alle
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur te
bereiken, telefoon 0900-1866 (lokaal
tarief) of per e-mail mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl

Dienstregeling Connexxion
tijdelijk gewijzigd op 4 september
In verband met het evenement Ride for the Roses is de dienstregeling van
Connexxion op zondag 4 september ernstig ontregeld. Indien u gebruik wilt
maken van onderstaande busverbindingen moet u rekening houden met tijdelijk aangepaste verbindingen. Kijk op connexxion.nl voor meer informatie.
De dienstregelingen op OV9292.nl en connexxion.nl zijn niet aangepast op
4 september.
traject
Lijn 4
Lijn 50
Lijn 51
Lijn 56

IJmuiden - Heemstede v.v.
Leiden - Haarlem v.v
Leiden - Haarlem vv
Leiden Centraal Leimuiden v.v
Lijn 57 Leiden - Nieuw Vennep v.v
Lijn 59 Noordwijk Nieuw Vennep v.v
Lijn 140 Uithoorn - Haarlem v.v
Lijn 142 Wilnis - Amsterdam v.v
Lijn 147 Alphen aan de Rijn Uithoorn v.v

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)
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expositie
“360 graden uithoorn”
De Fotokring Uithoorn bestaat dit jaar 40 jaar. Ter gelegenheid van dit
lustrum organiseert de Fotokring een expositie in de hal van het gemeentehuis te Uithoorn. De leden van de Fotokring hebben foto’s gemaakt, ieder in een apart deel van Uithoorn. De expositie genaamd
“360 graden Uithoorn” wordt gehouden van 20 september tot 14 oktober 2011. De toegang is gratis.
Gemeentehuis Uithoorn. Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn

Lijn 149 Uithoorn - Amsterdam v.v
Lijn 170 Uithoorn - Amsterdam v.v
Lijn 172 Kudelstaart Amsterdam v.v
Lijn 310 Nieuw Vennep Schiphol v.v
Lijn 370 Alphen a/d RijnSchiphol v.v

tijdperiode
09:00-11:00
11:00-13:00
11:00-13:00
11:30-13:30

beperkt busvervoer mogelijk
beperkt busvervoer mogelijk
beperkt busvervoer mogelijk
geen vervoer mogelijk
van en naar Leimuiden
11:15-13.15 beperkt busvervoer mogelijk
11.15-13:15 beperkt busvervoer mogelijk

08:15-18:15 beperkt busvervoer mogelijk
12:00-15:15 beperkt busvervoer mogelijk
12:00-16:00 geen busvervoer mogelijk
naar o.a De Kwakel en
Uithoorn (m.u.v. busstation
Uithoorn).
10:30-17:30 geen busvervoer mogelijk
10:45-14:45 beperkt busvervoer mogelijk
08:00-16:00 beperkt busvervoer mogelijk
11:15-13.00 haltes Getsewoud Centrum
en Getsewoud Zuid P+R
niet bereikbaar.
11:30-13.30 haltes Woudsedijk-Zuid,
Burg. Bakhuizenlaan
niet bereikbaar

weRK in
uitVOeRinG

Openingstijden van het gemeentehuis:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag
08.30 - 14.00 uur

Opruiming fietswrakken
tot en met 29 september kunt u uw fietswrak ophalen.
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het
straatbeeld ontsieren. Daarom is besloten om deze ‘wrakken’ op donderdag 22 september 2011 en vrijdag
23 september 2011 in Uithoorn en De
Kwakel weg te halen. Deze actie is
een samenwerking van de politie, de
gemeentesurveillanten en de afdeling Leefomgeving van de gemeente.
De fietswrakken die door de medewerkers van de gemeente worden afgevoerd, gaan naar de gemeentewerf en worden daar tijdelijk opgeslagen.
Als wrak worden fietsen aangemerkt
die:
- technisch onvoldoende in elkaar
zitten om er mee te kunnen rijden
(er missen essentiële onderdelen);
- dusdanig verwaarloosd zijn dat
mag worden aangenomen dat de

eigenaar er afstand van heeft gedaan;
- een zodanig geringe economische waarde heeft dat opknappen
geen zin meer heeft.
Op 27 en 29 september 2011 kunt u
van 10.00 tot 11.00 uur en van 19.00
tot 20.00 uur op de gemeentewerf
aan de Industrieweg 25 te Uithoorn,
kijken of uw fiets ertussen staat. Alleen als u aan kunt tonen dat de fiets
uw eigendom is, kan deze op vertoon
van een geldig legitimatiebewijs, worden afgegeven.
De fietswrakken die na 2 weken niet
opgehaald zijn, worden afgevoerd en
vernietigd.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeente surveillanten van
de gemeente Uithoorn. Deze kunt
u telefonisch bereiken op nummer
0297-513111 van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 10.30 uur en van
12.00 t/m 13.30 uur.

AFsLuitinG GuiDO
GeZeLLeLAAn

Enige tijd geleden is de aanleg van
de rotonde op de kruising Wiegerbruinlaan - Achterberglaan - Guido
Gezellelaan naar alle tevredenheid
afgerond. Nu het werk voltooid is vinden we de overgang van asfalt naar
bestrating niet fraai. Daarom is er besloten om het resterende deel van de
bestrating te vervangen door asfalt,
het gaat om de bestrating in de Guido

Gezellelaan tot aan de kruising met
de Hugo de Grootlaan en Couperuslaan.
Afsluiting
De Guido Gezellelaan is in de periode van 5 tot en met 9 september
een week afgesloten tussen Wiegerbruinlaan en Hugo de Grootlaan.
Omleiding
De omleidingsroute loop via de Potgieterlaan en wordt met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers
kunnen wel via de Guido Gezellelaan naar de Wiegerbruinlaan. Voor
het openbaar vervoer heeft deze afsluiting geen gevolgen.
meer informatie
Meer informatie kunt u inwinnen bij
de projectleider Jack de Jong 0297513111 of per e-mail via gemeentepost
@uithoorn.nl . Actuele informatie is te
vinden op de website van de gemeente
Uithoorn www.uithoorn.nl.

nieuwe busbaan in gebruik
genomen
De nieuwe busbaan die door Uithoorn rijdt is in gebruik genomen. De
buslijnen 140 en 147 rijden per 21 augustus over de nieuwe busbaan. De
buslijn 149 rijdt met ingang van 4 september over de nieuwe busbaan. De
bus rijdt zonder file tussen Uithoorn,
Aalsmeer verder naar andere gemeenten.

wijzigingen haltes en
buslijnen

Er komt een nieuwe halte in de Legmeer ter hoogte van de Burgemees-

ter Kootlaan. De halte Noorddammerweg op de provinciale weg vervalt en wordt vervangen door een
nieuwe halte naast de busbaan. De
halte Watsonweg komt te vervallen
voor de lijnen 140 en 147. De buslijn 149 zal per 4 september doorrijden naar de halte Winterkoning in
Legmeer-west. De nieuwe haltes zijn
sinds 21 augustus in gebruik genomen. Er zullen geen aanpassingen aangebracht worden in
de huidige dienstregeling.
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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
31 aug.
31 aug.
v/a sept.
elke ma.
middag
2 sept.

2 sept.
2 sept.

3 sept.

3 sept.
3 sept.

Miniworkshop speksteen, 13.30-15.30 uur. € 15,-. Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
Buurtschouw Anjerlaan, start bij bankje, 17.30 uur.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclusief 1x
kofﬁe/thee).
Alzheimer Café. Thema: “Omgaan met gedragsveranderingen
bij dementie”. Gast: Wilma Fukkink, psycholoog bij GGZ Ingeest.
Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 26. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Einde: 21.30 uur. Toegang gratis. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Mantelzorg Steunpunt, Hanneke ten Brinke, tel. 020-3335353.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten: € 2,- p.p. (inclusief 1x kofﬁe/thee).
Aanmelden schildercursus, 19.00-21.00 uur, die in de week van
19 september start in Atelier de Penseelstreek Potgieterlaan 16,
1422AZ te Uithoorn. Contact: 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
Aanmelden schildercursus, 15.00-17.00 uur, die in de week van
19 september start in Atelier de Penseelstreek Potgieterlaan 16,
1422AZ te Uithoorn. Contact: 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
Ruilbeurs, Filatelistische Vereniging Uithoorn, het ruilen, kopen
en verkopen van ﬁlatelistisch materiaal. 10.00-15.00 uur, Vrij toegang voor leden anders kosten € 1,50. Bilderdijkhof.
Steprace Uithoorn / Stepcriterium, meldtafel open 12.00 uur. Start
race 13.30 uur. Afsluiting rond 15.30 uur. Sportpark Randhoorn,
wielerbaan UWTC. Competitiewedstrijd om de Nationale Kickbike-Cub. Afstanden: 1,5 uur + 1 ronde - Dames en Heren junioren (16 t/m 17), senioren (18 t/m 44) en veteranen (45+) 0,75 uur

+ 1 ronde - Pupillen (10 t/m 12 jaar), Cadetten meisjes en jongens (13 t/m 15 jaar). Alle deelnemers worden afgevlagd zodra de
winnaars in dezelfde klasse geﬁnished zijn, dus ook beginnende
steppers zijn welkom! Prijsuitreiking vind plaats na aﬂoop van de
steprace in de kantine bij de start/ﬁnish. De kosten voor deelname zijn € 5,- voor NAF-leden en € 6,- voor niet NAF-leden. Contact: Erik Wolbers, steppen@stepgroepuithoorn.nl, 06-29277827
3-6 sept.
Kermis De Kwakel Feestcomité De Kwakel Evenemententerrein
De Kwakel.
4 sept.
Ride for the Roses http://www.ridefortheroses.nl/ Startpunt
Aalsmeer, via Uithoorn.
4 sept. t/m Expositie Vanishing Landscapes/The Volgermeer recreated.
2 okt.
Fototentoonstelling met werk van Daan Zuijderwijk en Maaike
Vergouwe. Donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur. Weekend:
12.00-17.00 uur. 10 september 10.00-17.00 uur (open monumentendag) Toegang gratis. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen
50 Uithoorn. Contact: info@galeriefortaandedrecht.nl en www.
galeriefortaandedrecht.nl.
6 sept.
Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 uur.
7 sept.
Buurtschouw buitengebied, start bij Dorpshuis De Quakel, 17.30
uur.
9 sept.
Aanmelden schildercursus, 19.00-21.00 uur, die in de week van
19 september start in Atelier de Penseelstreek Potgieterlaan 16,
1422AZ te Uithoorn. Contact: 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
10 sept.
Aanmelden schildercursus, 15.00-17.00 uur, die in de week van
19 september start in Atelier de Penseelstreek Potgieterlaan 16,
1422AZ te Uithoorn. Contact: 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
10 sept.
Streekmarkt Uithoorn, de Schans, 11.00-16.00 uur. Verkoop van
streekproducten, presentatie van Uithoornse organisaties . georganiseerd door DUS!, PvdA en Brouwerij de Schans. Toegang:
gratis. Contact: Angeline Suiker, amsuiker@hotmail.com.
10 sept.
Open Monumentendag 2011, 10.00-17.00 uur. Locaties: Voormalige boerderij Drechtdijk 23, Thamerkerk Amsteldijk-Noord
3,Voormalig gemeentehuis Marktplein 2, Brouwerij De Schans
Schans 17-21, Fort aan de Drecht Grevelingen 30-66 en bibliotheek Uithoorn Alfons Arienslaan 1.
10 sept. t/m Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag.
26 nov.
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
11 sept.
Gerrie Knetermann Classic, Oude Dorp; 8.00-17.00 uur.
13 sept.
Bingomiddag, Bingo met fraaie prijzen, 13.30-16.30 uur Wijksteuncentrum Bilderdijkhof 1 uithoorn. Toegang: gratis. Contact:
H. Elserman Tel.: 0297-566501 of h.elserman@hetnet.nl.
13 sept. t/m Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend.
22 nov.
9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn Kosten: € 130,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-

6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
Kinderboerderij De Olievaar, speurtocht, 13.30-15.30 uur. Huifkartocht, schminken en consumptie, kosten € 2,-.
15 sept.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00 - 21.30 uur, kosten: €5,- (incl. thee en teksten).
16 sept.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten: € 2,- p.p. (inclusief 1x kofﬁe/thee).
17 sept.
Actieve Sportmarkt voor basisschoolleerlingen, Amstelplein,
11.00-14.00 uur, vrij toegang.
18 sept.
Sing In + Opera uitvoering, Buurtbeheer Europarei: bij ’t Buurtnest, 14.00-16.00 uur.
18 sept.
Opening cultureel seizoen, openluchtconcert KNA, Thamerkerk,
start 12.30 uur, toegang gratis. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
20 sept.
Ayurvedisch koken, kookstudio Uithoorn, 09.30-15.00 uur. Kosten: € 55,-.
20-30 sept. Expositie ‘360 graden Uithoorn, De Fotokring Uithoorn bestaat 40
jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze expositie in de hal van het gemeentehuis Uithoorn. Gemeentehuis Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn. Openingstijden
maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdagen van 8.3014.00 uur. Toegang gratis.
22-25 sept. Snuffelmarkt, C. Verolmelaan 160-166.
24 sept.
Buurtendag, Amstelplein, 13.00-17.00 uur, http://buurtbeheer.
uithoorn.nl/
25 sept.
Klaas Bakker Pianorecital, pianomuziek en beelden onder de titel
“Een reis naar Majorca”, Thamerkerk, start 14.30. Kosten: € 12,-.
Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of
0297-563709.
30 sept.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten: € 2,00 p.p. (inclusief 1x kofﬁe/thee).
14 sept.

Evenementen vanaf oktober 2011 staan op www.uithoorn.nl

Onkruidbestrijding met
DOB-methode
Het onkruid tussen de tegels van
stoepen en paden en in de goten
wordt de komende weken in de hele gemeente verwijderd volgens de
DOB methode. DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer van bestrating.
Het is een landelijke methode die is
ontstaan in overleg met de drinkwaterbedrijven.

Volgens de DOB methode is gebruik
van het chemische middel glyfosaat
toegestaan. Hoe lang de onkruidbestrijdingronde duurt, is niet zeker. Als
het regent of gaat regenen, kan er
niet gewerkt worden. Het middel zou
dan te snel wegspoelen. Gemiddeld
neemt de onkruidbestrijding vier tot
zes weken in beslag.
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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:
- Verkeersbesluit over instellen maximum snelheid 30 km/uur op Randweg Oost.
Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit over instellen eenrichtingverkeer Randweg Oost tussen 11 juli
en 30 september 2011. Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit over instellen 30 km/uur zone in verblijfsgebeid De Legmeer
tussen Aan de Zoom, In het Rond, In het Midden en Zonnedauw. Ter inzage van 3 augustus t/m 14 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit over aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 3 augustus t/m 14 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Opheffen stopverbod eigen terrein serviceﬂat Thamerhorn. Ter inzage van 17
augustus t/m 28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-51311.
- Uitbreiding parkeerverbod in de Stationsstraat ten behoeve van het evenement
Tropical Night op zaterdag 27 augustus 2011. Ter inzage van 17 augustus t/m
28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Voorlopig verkeersplan H. Swarthlaan e.o. Ter inzage van 24 augustus t/m 14
september 2011. Contactpersoon: Dhr. L. Disseldorp 0297-513111
- Verkeersbesluit Voet/Beachvolleybalevenement zondag 21 augustus 2011.
Ter inzage van 17 augustus tot en met 28 september 2011. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inzage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter inzage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een
stalenportaal. Ontvangen 18 augustus 2011.
Thamerdal
- Busstation Cort van der Lindenplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het
realiseren van een droogloopconstructie en het plaatsen van een ﬁetsenstalling. Ontvangen 22 augustus 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Boutenslaan 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 12 augustus 2011.
- Staringlaan 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 15 augustus 2011.
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)
- Park Krayenhoff, omgevingsvergunning voor het plaatsen van kademuren. Bezwaar: t/m 26 september 2011.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 25, omgevingsvergunning voor het veranderen van een pui
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 september 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 2, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een stalenportaal. Bezwaar: t/m 4 oktober 2011.
- Grote Lijster 89, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw.
Bezwaar: t/m 27 september 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Boutenslaan 20, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 29 september 2011.
- Heijermanslaan 5, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 september 2011.
BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 16 augustus, nr. 10 de volgende Verordening hebben vastgesteld: ‘Verordening studiefaciliteiten gemeente Uithoorn, 2011’ (reg. nr. BI11.0243). Deze verordening regelt de rechten en plichten ten aanzien van studiefaciliteiten voor ambtenaren die
in dienst zijn van de bestuursdienst van de gemeente Uithoorn en het samenwerkingsverband G2. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet gemeentelijke regelgeving formeel bekend gemaakt worden. Dit geldt ook voor regelgeving over de rechtspositie van ambtenaren. De verordening treedt in werking vijf
dagen na bekendmaking.

Vervolg op volgende blz.
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vervolg van vorige blz.
VERKEERSBESLUITEN
Oude Dorp
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde een Voet/Beachvolleybal evenement op zondag 21 augustus 2011 mogelijk te maken, de weg
waarop dit evenement plaatsvindt af te sluiten voor alle verkeer, waarbij op 21
augustus 2011 tussen 10.00 en 20.00 uur tevens niet mag worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 op zondag 21 augustus tussen 10.00
en 20.00 uur (incl. opbouw en afbreken) vanaf de kruising Koningin Julianalaan/Prins Clausstraat tot aan de kruising Koningin Julianalaan/Oranjelaan.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 28 september 2011 ter inzage. Daartegen kan
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde een ﬁlmvoorstelling aan de Amstel op zaterdag 17 september 2011 mogelijk te maken, de wegen waarop dit evenement plaatsvindt af te sluiten voor alle verkeer, waarbij
van 17 september 2011 18.00 uur tot 18 september 01.00 uur tevens niet mag
worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van zaterdag 17 september
18.00 uur tot zondag 18 september 01.00 uur (incl. opbouw en afbreken) vanaf de kruising Koningin Julianalaan/Oranjelaan, Dorpsstraat na kruising met de
Blomstraat en Wilhelminakade vanaf Willem-Alexanderpoort.
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 12 oktober 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Meerwijk
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde een streekmarkt
mogelijk te maken, de Schans vanaf de N201 tot aan het parkeerterrein op
10 september 2011 tussen 8.00 tot 18.00 uur af te sluiten voor alle verkeer,
waarbij tevens niet mag worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door het plaatsen van bord C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 12 oktober 2011 ter inzage. Daartegen kan
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
INLOOPAVOND OVER HERINRICHTING NOORSE LIJSTER
De gemeente heeft samen met de bewonerswerkgroep een ontwerp gemaakt voor
de herinrichting van de 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 gemeentehuis,
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 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 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot
11.30 uur.
MANDAATBESLUIT HUISVERBOD
Met de Wet tijdelijk huisverbod heeft de burgemeester een bevoegdheid in handen om krachtig op te treden tegen huiselijk geweld. Met deze Wet is de mogelijkheid gecreëerd om in te grijpen in situaties van acute dreiging van huiselijk geweld
zonder dat strafbare feiten zijn gepleegd.
Met het opleggen van een huisverbod wordt niet alleen voorzien in het wegnemen
van de acute dreiging van huiselijk geweld maar ook in het in veiligheid brengen

van slachtoffers en/of huisgenoten. Het huisverbod is tevens bedoeld als afkoelingsperiode voor het hele gezin waarin gezocht kan worden naar oplossingen voor
de problemen die aanleiding zijn geweest voor het huiselijk geweld.
Deze bevoegdheid kan de burgemeester mandateren. De burgemeester heeft dan
ook het volgende besluit genomen:
1. Aan de hulpofﬁcieren van justitie, belast met het uitvoeren van het huisverbod
en opgeleid om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG) af te nemen, mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten tot het opleggen van
een huisverbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod.
2. In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift
gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis
te plaatsen persoon (artikel 2, zevende lid, van de Wet tijdelijk huisverbod).
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen zes weken na verzending/afgifte van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.
Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook andere belanghebbenden tegen deze beslissing bezwaren kunnen indienen. Verzocht wordt hiermee rekening te houden.
VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor het jaar 2011,
2012 en 2013 aan:
- Mevrouw G. Visser namens Zwem- en polovereniging “De Amstel” te Uithoorn
voor het venten van speculaaspoppen door de leden van de vereniging, voor
de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 in de Gemeente
Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Tot uiterlijk 29 september 2011 kan tegen voormelde vergunning
bezwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN
“HÉLÈNE SWARTHLAAN”
Op 14 juli 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Hélène Swarthlaan” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPHSwarthlaan-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. Het aanpassen en aanvullen van de toelichting op pagina 27, met het thema
hemelwater.
Terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Meerwijk liggen met ingang van 2 september 2011 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
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Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 31 augustus 2011
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN
“THAMERDAL/BURGEMEESTER KOOTPARK E.O.”
Op 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o.” als vervat in planidentiﬁcatiecode
NL.IMRO.0451.BPThamerdal-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
b. het aanpassen van de maximale bouwhoogte van Hotel Thamerhorn, Thamerhorn 1 op de verbeelding van 17 meter naar 15 meter;
c. het aanpassen van het bebouwingsvlak van Hotel Hengelsport, Zijdelveld 54;
d. andere diverse aanpassingen in de toelichting, planregels en verbeelding, één
en ander zoals verwoord in de u reeds toegezonden Nota Zienswijze Bestemmingsplan Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o.
Terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o. liggen van 2
september 2011 tot en met 13 oktober 2011 ter inzage. Het bestemmingsplan is
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 31 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

Wij zoeken vrijwilligers voor
het doen van boodschappen
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is er voor
alle vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg. Tevens kunt u in het Loket terecht voor
informatie over voorzieningen die het mogelijk
maken langer zelfstandig te functioneren.
In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg locatie Uithoorn is een Vrijwillige Hulpdienst actief. Het
Loket bemiddelt tussen de vraag van de burger en de vrijwilliger. Momenteel zijn wij opzoek
naar vrijwilligers.
Wat doet een vrijwilliger?
bieden van hulp bij het doen van boodschappen,
bieden van vervoer naar ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut,
doen van boodschappen,
klein tuinonderhoud,
klusjes in- en om huis.

hun eigen omgeving voor deze dienst kunnen
vragen.

met name voor het bieden van hulp bij
het doen van boodschappen zij wij op
zoek naar vrijwilligers.
is dat iets voor u?
Neem dan contact op met het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De contactgegevens van het
Loket vindt u links in
deze advertentie.

Declaratiefonds jongeren

rekenmachine;
muziekles;

... de Wet maatschappelijke ondersteuning
uitgaat van uw eigen mogelijkheden bij
het oplossen van een probleem?
... als uw indicatie voor Huishoudelijke Verzorging verloopt u zelf een nieuwe indicatie bij het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg moet aanvragen?
... de Wet maatschappelijke ondersteuning
uitgaat van “niet leunen maar steunen”.
Hiermee wordt bedoeld dat de zelfredzaamheid en participatie van burgers
moet worden bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal en de
overheid zorgt voor het vangnet.
... u maaltijdvoorziening ook kunt aanvragen bij het Loket Wonen Welzijn en
Zorg?
… het Loket Wonen Welzijn en Zorg op de
gezondheidsmarkt in Aalsmeer staat op
8 oktober 2011.

Bereken uw recht
Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor
gemeentelijke voorzieningen zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering, gehandicaptenparkeerkaart, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of een bijdrage voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen? Ook
kunt u berekenen of u recht heeft op landelijke voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een studietoelage. Kijk op de website
van bereken uw recht, dit kan via www.berekenuwrecht.nl. Hier u kunt u direct bekijken of
u in aanmerking komt voor de bovenstaande
voorzieningen.

Declaratiefonds 65-plussers

Inwoners van Uithoorn kunnen een beroep
doen op een vrijwilliger wanneer zij niemand in

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17
jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds
jongeren aanvragen. U moet wonen in Aalsmeer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een
uitkering) ontvangen tot € 1.241,33* (alleenstaand) of € 1.379,25* (samenwonend). In
sommige gevallen mag u meer verdienen
(125% van de bijstandsnorm). Er wordt geen
rekening gehouden met het eigen vermogen.
Welke kostenposten vallen onder deze regeling:

Wist u dat…

schoolexcursies;
schooltas;
tekenspullen;
huur muziekinstrument;
aanschaf muziekboeken;
aanschaf sportspullen (zoals een tennisracket, voetbal of balletschoenen).

Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u
uw gemaakte kosten kunt declareren, kunt
u het beste bespreken met een medewerker
van het cluster Werk en Inkomen. De vergoeding wordt per kalenderjaar toegekend.
* Exclusief vakantiegeld

Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U
moet wonen in Uithoorn of Aalsmeer. Een inkomen ontvangen tot € 1.203,63* (alleenstaand)
of € 1.656,72* (samenwonend). Het declaratiefonds 65-plussers heeft als doel om ouderen
deel te laten nemen aan sociale activiteiten. Er
wordt geen rekening gehouden met uw eigen
vermogen. Welke kostenposten vallen onder
deze regeling:
naar de bioscoop;
een dagje weg;
sporten;
bibliotheek;
een cursus;
cadeau (klein)kinderen;
abonnementen;
lidmaatschap vereniging.

Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen.
* Exclusief vakantiegeld

