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CoLoFoN
gemeente uithoorn
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
openingstijden publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
openingstijden
werk en inkomen g2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg g2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

openingstijden bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
openingstijden
dorpshuis de Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

afsluiting Vuurlijnpad en
polderspoorpad
Binnen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn lopen vier
Glas en Land- wandelroutes. Twee van deze routes, het Vuurlijnpad
en het Polderspoorpad, zijn momenteel niet in hun geheel te bewandelen. In verband met de aanleg van de nieuwe N201 in de Bovenkerkerpolder is de voormalige spoordijk in Amstelveen namelijk afgesloten voor wandelaars.
Vanuit Amstelveen zijn beide routes gesloten vanaf de JC van Hattumweg en vanuit Uithoorn zijn ze gesloten op de voormalige spoordijk
vanaf de gemeentegrens met Amstelveen.
Wanneer u Vuurlijnpad en Polderspoorpad weer helmaal kunt lopen, is
nog niet bekend. Het Landscheidingpad en Fortenpad zijn wel in hun
geheel te bewandelen.

Vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over de wandelroutes kunt u contact opnemen met de gemeente Amstelveen, telefoonnummer 020 540 49 11.
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open monumentendag 2011
In Uithoorn zes monumenten open
Luisteren naar muziek, een rietdekker aan het werk zien, kijken naar een
nostalgische film over Uithoorn, een
wijntje of een biertje proeven, exposities bekijken of rondgeleid worden:
op Open Monumentendag 10 september kan dat in vijf monumenten in
Uithoorn en één in De Kwakel.
In Uithoorn zijn van 10.00 tot 17.00
uur open: De Hoeksteen, de Thamerkerk, het voormalige gemeentehuis
aan het Marktplein, bierbrouwerij De
Schans en Fort aan de Drecht. In De
Kwakel is publiek welkom op Drechtdijk 23, waar Terrazzobedrijf Botticino
een onderkomen heeft in een voormalige boerderij.

Voormalige boerderij,
drechtdijk 23

Vermoedelijk is rond 1900 deze boerderij gebouwd langs de in 1884 aangelegde Drechtdijk. Voordien bestond
de verbinding tussen De Kwakel en
Vrouwenakker uit een vaart: de Kleine Drecht. Het pad over de Drechtdijk
zal één geheel zijn geweest met het
voorerf. Goed zichtbaar is het proces
van opdringen van de weg, want de
boerderij ligt nu pal aan de verbrede
Drechtdijk, tegenover het dorpshuis.
De huidige eigenaren hebben de
boerderij gerestaureerd, waarbij het
mooie rieten dak is teruggekeerd en
de vroegere te groot uitgevallen dakkapellen zijn vervangen door beter
passende exemplaren. De boerderij
huisvest in de stal de showroom van
Terrazzobedrijf Botticino, die bezocht
kan worden. Van 13.00 tot 16.00 uur
demonstreert rietdekker Ronald Wieman uit De Hoef er zijn ambacht. José Samson exposeert er haar dierenbeelden en Sjani Bon haar schilderijen van onder meer koeien. Beide
kunstenaars zijn aanwezig.

Hoeksteen,
alfons ariënslaan 1

De voltooiing van de enige kerk die
hij ontwierp maakte Gerrit Rietveld
niet meer mee. Het jaar voor de ingebruikname van de Hoeksteen in juli 1965 overleed hij. Zijn compagnons
J. van Dillen en J. van Tricht, met wie
Rietveld zich in 1961 associeerde,
maakten het werk af, door de details
in te vullen waaraan de grote bouwmeester niet was toegekomen. Men
kan zeggen, dat De Hoeksteen zijn
laatste schepping is. De atheïst Rietveld had zich in de maatvoering laten
inspireren door Bijbelteksten over het
nieuwe Jeruzalem. Amper twee decennia functioneerde De Hoeksteen
als kerk. Op 15 januari 1984 vond
de afscheidsdienst plaats en begon
de ombouw tot bibliotheek. Op Open
Monumentendag is in de Openbare
Bibliotheek een kleine expositie over
Rietveld ingericht en kan men het gebouw, dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, bezichtigen.

thamerkerk,
amsteldijk-Noord 3

De naam Thamerkerk verwijst naar
het buurtschap Thamen, dat lag ter
hoogte van de Europarei. Het ontvolkte toen de bewoners door de vervening werden gedwongen hoger en
droger langs de Amstel te gaan wonen. In 1663 werd in de bocht van
de Amstel een kerk gebouwd, die in
1834 door het huidige gebouw werd
vervangen. Het ontwerp in Biedermeier stijl was van de hand van gemeentelid L. van Heusden. De Thamerkerk wordt momenteel opgeknapt en de Open Monumentendag
biedt een kans te kijken hoe het werk
vordert. De kerkzaal kan niet betre-

gemeentehuis op 8 september
eerder gesloten
Op donderdag 8 september om 15.00 uur is het gemeentehuis gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst.
Vrijdag 9 september is het gemeentehuis weer gewoon geopend van
8.30 – 14.00 uur.

den worden, maar vanuit de hal kunt
u een kijkje nemen. Alleen op deze
dag kan men via de ingang die naar
het orgel voert, en die te vinden is op
het kerkhof, over het tongewelf heen
naar het torentje klimmen, om van
daaruit van een panoramisch uitzicht
over het dorp en de polders te genieten. In de kerk wordt van tijd tot tijd
het orgel bespeeld. De kerk is in gebruik bij de protestantse gemeente
van Uithoorn. Daarnaast exploiteert
de Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn het gebouw.

Voormalig gemeentehuis,
marktplein 2

Het bedrijf Unicum Communicatie
is een van de huidige vijf gebruikers
van het in 1937 in gebruik genomen
gemeentehuis van Uithoorn en gastheer op Open Monumentendag. Tot
1976 vergaderde hier de Uithoornse gemeenteraad en sindsdien was
het eigenlijk niet mogelijk er zomaar
binnen te vallen, zoals op Open Monumentendag. Behalve het bijzondere interieur met zijn vele aan een vorig leven herinnerende details, is hier
doorlopend een uniek historische film
te zien over de bouw. Die is gemaakt
door filmer-fotograaf Tini de Boer, die
schuin tegenover het gemeentehuis
zijn fotostudio en –winkel had. De film
zal verbazing wekken bij kijkers, die
kunnen constateren hoeveel handkracht en vakmanschap er in de jaren
dertig aan te pas kwam bij het realiseren van het gebouw, dat is optrokken
in de traditionele stijl van de Delftse
School naar een ontwerp van Marinus Jan Granpré Molière.

brouwerij de schans,
schans 17-21

Na de brand die op 23 juli 1781 bijna heel Uithoorn in as legde verrees
dit huizenblok. Na vele verbouwingen
door verschillende families is het rijtje
woningen eind vorige eeuw nog eens
goed onder handen genomen door
de huidige gebruikers. In 1996 werd
de basisrestauratie voltooid, waarmee het complex weer is teruggebracht tot de originele omvang. Ooit

De raad van de gemeente Uithoorn
heeft besloten met ingang van september 2011 op een andere manier
te gaan vergaderen. De belangrijkste
wijzigingen zijn:
- het invoeren van hoorzittingen;
- het Informatief Beraad wordt een
Informerend Debat;
- de raad neemt één keer per
maand besluiten (was twee keer
per maand).
Hiermee wil de raad de burgerparticipatie bevorderen en de vergaderingen als schouwspel voor het publiek aantrekkelijker maken.

- Hoorzittingen
Tot nu toe hield de raad alleen hoorzittingen bij de behandeling van bestemmingsplannen. In de nieuwe situatie kan de raad besluiten ook bij
andere onderwerpen een hoorzitting
te houden. Tijdens zo’n hoorzitting
krijgen belanghebbenden en belangstellenden gelegenheid hun mening
over een bepaald onderwerp aan de
raad te geven en toe te lichten. Een

hoorzitting biedt de betrokken inwoners een breder platform om hun mening kenbaar te maken dan het tot
nu toe gehanteerde spreekrecht. Dat
spreekrecht blijft overigens wel gehandhaafd tijdens het (nieuwe) Informerend Debat.

- Informerend Debat
Zoals in het vroegere Informatief Beraad al het geval was, kunnen raadsleden in het Informerend Debat toelichting vragen aan degene die een
voorstel aan de raad heeft voorgelegd. Nieuw is dat de raadsleden ook
elkaar kunnen bevragen op hun eerste indrukken over een voorstel. Hiermee wordt bereikt dat de raadsleden
ook deze indrukken kunnen betrekken bij hun meningvorming in het uiteindelijke Politiek Debat.
- Eén besluitvormingsmoment
per maand
In de oude situatie was elke twee weken een Politiek Debat met besluitvormingsmoment. Dit is in de nieuwe structuur beperkt tot één keer per
maand.

Fort aan de drecht,
grevelingen 30-66

Dwars door Uithoorn loopt de Stelling van Amsterdam, bestaande uit
een 135 kilometer lange dijk en een
veertigtal forten. Het gebied buiten
de dijk, die een ruime cirkel trok rondom de hoofdstad, zou in tijden van
nood onder een laagje water worden gezet. De forten bewaakten de
droog liggende toegangswegen tot
de stad, waarover een aanvallend leger zou moeten optrekken. Fort aan
de Drecht is dit jaar precies een eeuw
oud. In de ruimtes waar de soldaten verbleven zijn nu de werkplaatsen van Crea ondergebracht, galerie
Fort aan de Drecht, wijnproeflokaal
Vinocerf, Fotostudio Zuijver, Improvisatieacteurs Nhar entertainment, restaurant Amstelfort en het atelier van
beeldhouwer Gerard van Hulzen. In
de keelkazemat, waar de kanonnen
stonden, is een permanente expositie over de Stelling van Amsterdam.
In Van Hulzens atelier demonstreert
de geboren Zwitserse Beate Schnitzler de kunst van het glaskralen wikkelen. Haar werk wordt geëxposeerd en
is te koop, evenals Afrikaans kunsthandwerk, rechtstreeks afkomstig
uit Ghana. In de galerie – die deze
dag extra vroeg om 10 uur al opent
– hangt (t/m 2 oktober) werk van Zuijver Fotografen Daan Zuijderwijk en
Maaike Vergouwe. Zij tonen twee
monumentale fotoseries: ‘Vanishing
landscapes’, over de schoonheid van
verval, en ‘The Volgermeer recreated’, een ode aan de veerkracht van
de natuur; nieuwe natuur op een oude gifbelt.
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de griffier.

Nieuwe vergaderstructuur
gemeenteraad uithoorn
Nieuwe vergaderstructuur

was het een groot woonhuis, met iets
rechts van het midden de hoofdingang en in de steeg achter de poort
links een dienstingang, waarvan nog
sporen te zien zijn in de buitenmuur.
Het gemeentelijke monument is ingericht als ambachtelijke bierbrouwerij
annex bierspeciaalzaak De Schans.
Wie binnen rondkijkt krijgt een indruk
van de sfeer van het oorspronkelijke woonhuis met uitzicht op de royale tuin met tuinhuis. Op Open Monumentendag kan men hier informatie krijgen over het bierbrouwproces
en de werking van de destilleerinstallatie. Hier wordt legaal de eerste Uithoornse sterke drank gemaakt en uiteraard is die te proeven.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .
E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

VooraaNkoNdigiNg raadsbijeeNkomst
15 september 2011
Op donderdag 15 september 2011 is de eerstvolgende reguliere raadsbijeenkomst. Het betreft een Informerend Debat. De volgende onderwerpen staan
onder voorbehoud op de agenda:
- Afvalstoffenbeleid;
- Jaarstukken GreenPark Aalsmeer;
- Beheer en exploitatie De Scheg en MFA De Legmeer;
- Integratienota;
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
en de Verordening Grafrechten 2011;
- Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland;
jaarrekening 2010 en begroting 2012.
De agenda en de voorstellen voor de raadsvergadering worden op vrijdag
9 september 2011 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op
woensdag 14 september 2011 staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad van Uithoorn, tel.: 0297-513963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de griffie (per telefoon of e-mail).
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Reiniging van het riool
Elk jaar laat de gemeente de riolen in
een deel van Uithoorn inspecteren en
reinigen. Deze werkzaamheden zijn
belangrijk om het riool schoon te houden, zodat het beter werkt. Door middel van de inspectie kunnen we zien
of er scheuren in de buizen zitten of
andere zaken mis zijn.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de ﬁrma GP Groot en zullen rond 28 oktober afgelopen zijn.

Welke delen van de gemeente
Uithoorn worden gereinigd?

Thamerdal: Nicolaas Beetslaan, Potgieterlaan, Guido Gezellelaan, Staringlaan en Couperuslaan
Legmeer: Muur, In het Midden, Bieslook, Langs de Baan, Brunel, Op de
Klucht, Groene Boord, Klein Hoefblad, Knautia, Korenbloem, Aan de
Kant en Bertram
Zijdelwaard : Leopoldlaan, A. van

Schendellaan, Van Deyssellaan,
Boutenslaan, Rodenbachlaan, Helene Swarthlaan en Pieter Langendijklaan.
Omwonenden krijgen een brief van
de aannemer over de werkzaamheden. U wordt tevens verzocht om uw
wc-bril en wc-deksel tijdens de werkzaamheden te sluiten en te verzwaren met een emmer water. Wanneer
ze bij u in de buurt aan het reinigen
zijn, staat er een grote vrachtwagen
bij de putten in de straat.

Vragen?

Voor vragen kunt u zich richten tot de
heer J. Groenheide van de ﬁrma GP
Groot, tel. 06-83214905. De contactpersoon voor de gemeente Uithoorn
is de heer R. van de Werf. Hij is te
bereiken op tel. 0297-513111 of via
e-mailadres gemeente@uithoorn.nl
t.a.v. de heer Van de Werf.

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 ontbreken 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 de surveillanten van de gemeente Uithoorn. Dezen 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.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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./
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 Knetemann 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./
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, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
14 sept.
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,- p.p. (inclusief 1x kofﬁe/thee).

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
Elke ma.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
middag
13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclusief 1x kofﬁe/thee).
t/m 30 sept. Expositie Vanishing Landscapes/ The Volgermeer recreated.
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 (open monumentendag) Toegang gratis. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50
Uithoorn. Contact: info@galeriefortaandedrecht.nl en www.galeriefortaandedrecht.nl.
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

Evenementen vanaf oktober 2011 staan op www.uithoorn.nl

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken
van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel
weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van
de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening
kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres:
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook
een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening
worden door de rechtbank kosten
in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit over instellen 30 km/uur zone in verblijfsgebied 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)
- Goudlijster 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevelkozijn in de voorgevel en de rechter zijgevel. Ontvangen 30 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.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 15, Vergunning aan Carrosserie Trailer Service voor het verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2011. Bezwaar t/m 3 oktober 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk Zuid 253. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei- en Kano vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van een roeiwedstrijd op
de Amstel vanaf de Wilhelminakade tot aan de Amsteldijk Zuid.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5
Vergunning aan de exploitant van Mehﬁl Indiaans Restaurant voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 26 augustus 2014;
- een drank- en horeca vergunning;
Bezwaar t/m 7 oktober 2011
- Amsteldijk-Noord 1, omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de
Thamerkerk. Beroep: t/m 9 oktober 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 40-44. Vergunning aan Blom & Blom ﬁetsexperts voor
het verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2011. Bezwaar t/m 3 oktober 2011
- Wiegerbruinlaan. Vergunning aan Buurtbeheer Zijdelwaard voor het organiseren van een feestelijke opening van de rotonde aan de Wiegerbruinlaan op 11
september 2011 van 13.00 tot 14.00 uur. Bezwaar t/m 13 oktober 2011
- Staringlaan 35, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 11 oktober 2011.

Vervolg op volgende blz.
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O f f i ci ë l e me d e d e l inGe n e n b e k e n d ma k in G e n
Vervolg van vorige blz.

(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.

Verkeersbesluit

meerwijk-Oost
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de
woning Aan de Molenvliet 21 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 19 oktober 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend
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

ter inZaGe leGGinG Ontwerpbestemmingsplan amsterdamseweg
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamseweg gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd.
De reden voor dit ontwerp bestemmingsplan is als volgt. Op 12 juni 2008 is het Uithoorns Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. Onderdeel van dit plan zijn de benodigde infrastructurele aanpassingen als gevolg van de nieuwe N201. De nieuwe N201 is naar verwachting medio 2012 gereed. In de eindsituatie zijn er binnen Uithoorn twee belangrijke hoofdontsluitingswegen naar de nieuwe N201: de
Zijdelweg (N521) en de Amsterdamseweg. Beide wegen dienen te worden aangepast op de veranderende verkeersstromen. De aantakking van de Amsterdamseweg op de omgelegde N201 en opwaardering tot primaire (doorgaande) hoofdroute door het bedrijventerrein en entree tot het Oude Dorp/Dorpscentrum levert

www.uithOOrn.nl
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daarmee een bijdrage aan de beoogde optimalisatie van de infrastructuur op het
bedrijventerrein. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de juridisch planologische regeling om de aanpassing van de Amsterdamseweg mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamseweg ligt vanaf 9 september 2011 t/m
20 oktober 2011 ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Arienslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Het ontwerpbestemmingsplan is elektronisch beschikbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Amsterdamseweg kenbaar maken
aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 7 september 2011

