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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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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

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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn

5 sePtemBeR 2012

uitnodiging Raadsbijeenkomst
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uit-
hoorn op donderdag 6 september 2012 in het gemeentehuis. Het betreft een 
Raadsvergadering met Politiek Debat en Stemmingen. De bijeenkomst be-
gint om 19.30 uur. De overige op de agenda genoemde tijden zijn indicatief. 
De daadwerkelijke begintijd van de behandeling van de diverse agendapun-
ten is afhankelijk van het verloop van de bijeenkomst.

De voorzitter van de raad,
drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 6 sePtemBeR 2012

Raadsvergadering
Voorzitter: D.H. Oudshoorn

P 1. Opening - stilte 19.30 uur

P 1.1 Agenda raadsvergadering 6 september 2012

P 1.2 Mededelingen

P 1.3 Besluitenlijst 12 juli 2012

Politiek Debat

P 2. Interpellatie door raadsleden. Reactie van het college 
 van b&w. Mondelinge/schriftelijke vragen en  19.35 uur
 beantwoording door college van b&w. 

P 3. Sluitende meerjarenbegroting 2013 19.45 uur
 Het college van b&w heeft de raad bij brief van 
 21 augustus 2012 verzocht kaderstellende uitspraken 
 te doen over de uitgangspunten die moeten worden 
 gehanteerd bij het sluitend maken van de meerjaren-
 begroting vanaf 2013. De raad voert hierover een 
 politieke discussie. 
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.

P 4. Verbetering planning & controlcyclus 2012 (RV12.50) 21.30 uur
 Het college van b&w stelt voor het handboek planning & 
 controlcyclus 2012 vast te stellen.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.

 Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 22.00 uur

stemmingen

S 1. Stemming over onderwerpen uit het Politiek Debat  22.05 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).

 Sluiting openbare vergadering 22.15 uur

Iedereen kent de ‘Plastic hero’, die 
ons oproept om kunststof afval apart 
te houden. Plastic kan opnieuw ge-
bruikt worden. Als het in het restaf-
val terecht komt, wordt het verbrand. 
Deze verwerking kost de gemeente 
geld. En wie betaalt dat? U! Via de 
afvalstoffen heffing. 
In de wet is geregeld dat de afval-
stoffenheffing besteed moet worden 
aan het inzamelen en verwerken van 
afval. Deze heffing willen wij voor u 
zo laag mogelijk houden. Sommige 
soorten afval leveren ons nog wat 
geld op: oud papier, ijzer, elektroni-
ca. Hoe beter u het afval scheidt, hoe 
minder het ons kost.
U kunt de komende tijd op de ge-
meentepagina regelmatig nieuwtjes 
lezen over afval, bij monde van onze 
vriend hierboven. Weet u een naam 

wie geeft mij 
een naam?

voor deze ‘no-waste-man!’ of heeft 
u tips voor zijn rubriek? Stuur een 
mail naar gemeente@uithoorn.nl  
t.a.v. Marian Vermaas. Per brief mag 
ook. Andere meldingen over afval 
worden het snelste opgelost via tel. 
0297-513111 als ‘Melding Openba-
re Ruimte’.

In Uithoorn zijn zaterdag 8 septem-
ber open van 10.00 tot 16.00 uur: de 
Thamerkerk, restaurant Het Oude 
Spoorhuis, bierbrouwerij De Schans 
en Fort aan de Drecht. De Hoeksteen 
kan worden bezocht tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek: 11.00 
tot 15.00 uur.

Hoeksteen, 
Alfons Ariënslaan 1
De voltooiing van de enige kerk die 
hij ontwierp maakte Gerrit Rietveld 
niet meer mee. Het jaar voor de inge-
bruikname van De Hoeksteen in juli 
1965 overleed hij. Zijn compagnons 
J. van Dillen en J. van Tricht, maak-
ten het werk af. De atheïst Rietveld 
had zich in de maatvoering van het 
enige kerkgebouw van zijn hand la-
ten inspireren door Bijbelteksten over 
het nieuwe Jeruzalem. Amper twee 
decennia functioneerde De Hoek-
steen 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 ex-
positie over Rietveld ingericht en kunt 
u het gebouw, dat op de gemeente-
lijke monumentenlijst staat, bezich-
tigen.

thamerkerk, 
Amsteldijk-noord 3
De naam Thamerkerk verwijst naar 
het buurtschap Thamen, dat lag ter 
hoogte van de Europarei. Het ont-
volkte toen de bewoners door de ver-
vening werden gedwongen hoger en 
droger langs de Amstel te gaan wo-
nen. In 1663 werd in de bocht van 
de Amstel een kerk gebouwd, die in 
1834 door het huidige gebouw werd 
vervangen. Het ontwerp in Bieder-
meierstijl was van de hand van ge-
meentelid L. van Heusden. De Tha-
merkerk is recent gerenoveerd en 
Open Monumentendag biedt de kans 
het resultaat van deze renovatie te 
bekijken. Alleen op deze dag kunt u 
via de op het kerkhof gelegen ingang 
naar het orgel naar het torentje klim-
men. Van daaraf heeft u een pano-
ramisch uitzicht over het dorp en de 
polders. 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 Erf-
goed Uithoorn het gebouw.  

Het Oude spoorhuis, 
stationsstraat 41-45
In 1915 kreeg Uithoorn aansluiting 
op een spoorwegnet. In 1911 was 
al een station gebouwd bij een ijze-
ren spoorbrug over de Amstel. Het 
net van de Haarlemmermeerspoor-
lijnen liep van Nieuwersluis en Al-
phen tot aan Haarlem en Amster-
dam, waar het eindpunt lag bij het 
Haarlemmermeerstation. De laatste 
personentrein reed op 2 september 
1950 en in 1973 was het ook met het 

goederenvervoer gedaan. Het stati-
onsgebouw is nu onderkomen voor 
grand-café/bistro Het Oude Spoor-
huis. Verder herinnert een oude ran-
geerlocomotief op het voormalige 
emplacement aan het spoorwegver-
leden. In het station kunt u iets ge-
bruiken en de monumentale details 
van het gebouw bezichtigen. Foto-
graferen is toegestaan. En speciaal 
voor Open Monumentendag is er een 
viergangenmenu samengesteld voor  
€ 17,50. 

Brouwerij De schans, 
schans 17-21
Dit huizenblik verrees na de brand 
die op 23 juli 1781 bijna heel Uit-
hoorn in as legde. Na vele verbou-
wingen werd het rijtje woningen 
eind vorige eeuw nog eens goed on-
der handen genomen door de huidi-
ge gebruikers. In 1996 werd de ba-
sisrestauratie voltooid, waarmee het 
complex weer was teruggebracht tot 
de originele omvang. Ooit was het 
een groot woonhuis, met iets rechts 
van het midden de hoofdingang en 
in de steeg achter de poort links een 
dienstingang. Daarvan zijn nog spo-
ren te zien in de buitenmuur. Het ge-
meentelijke monument werd inge-
richt als ambachtelijke bierbrouwerij 
annex bierspeciaalzaak De Schans. 
Wie binnen rondkijkt krijgt een indruk 
van de sfeer van het oorspronkelij-
ke woonhuis met uitzicht op de roya-
le tuin met tuinhuis. Op Open Monu-
mentendag kunt u er informatie krij-
gen over het bierbrouwproces en de 
destilleerinstallatie. Hier wordt legaal 
de eerste Uithoornse sterke drank 
gemaakt en uiteraard is die te proe-
ven. 

Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 30-66
Dwars door Uithoorn loopt de Stel-
ling van Amsterdam, bestaande uit 
een 135 kilometer lange dijk en veer-
tig forten. Het gebied buiten de dijk, 
die een ruime cirkel trok rondom de 
hoofdstad, zou in tijden van nood on-
der een laagje water worden gezet. 
De forten bewaakten de toegangs-
wegen tot de stad, waarover een 
aanvallend leger zou moeten optrek-
ken. Fort aan de Drecht is dit jaar 
precies een eeuw oud. In de ruim-
tes waar de soldaten verbleven zijn 
nu ondergebracht de werkplaatsen 
van Crea, galerie Fort aan de Drecht, 
wijnproeflokaal Vinocerf, Imandco 
voor advies, coaching en mediati-
on, Improvisatieacteurs Nhar enter-
tainment, restaurant Amstelfort en 
het atelier van beeldhouwer Gerard 
van Hulzen. In de keelkazemat, waar 
de kanonnen stonden, is een perma-
nente expositie over de Stelling van 
Amsterdam. Voor € 3 kunnen bezoe-
kers rondgeleid worden en uitleg krij-
gen over het fort. De rondleidingen 
gaan van start om 12.30 en 14.00 uur 
bij minimaal tien gegadigden.

Open Monumentendag 2012
in uithoorn vijf monumenten 
open

eikenprocessierups rukt op
De eikenprocessierups rukt steeds verder op. In de zomer van 2011 is 
het eerste nest in het Libellebos ontdekt. Ook dit jaar zijn hier weer eiken-
processierupsen aangetroffen.

wat is een eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is een behaarde rups, die ’s nachts groepsge-
wijs (in processie) op zoek gaat naar voedsel (eikenbladen); daaraan 
dankt hij zijn naam. De brandharen van de rups zijn de veroorzakers van 
overlast. Bij contact met deze haren kunnen gezondheidsklachten ont-

staan, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. Pro-
beer dus elk contact met de nesten en de rupsen te vermijden. Re-

gelmatig controleert de gemeente de eikenbomen in Uithoorn 
en De Kwakel op aanwezigheid van de eikenprocessierups. 

Mocht u een nest signaleren meld dit dan s.v.p. via tel. nr. 
0297-513111. De door u gemelde bomen worden dan 

geïnspecteerd en als de rupsen aanwezig zijn, zet 
de gemeente de directe omgeving af met rood/

wit afzetlint met daarop de tekst: Niet be-
treden i.v.m. eikenprocessierupsen. 

Een gecertificeerde bedrijf ver-
wijdert in opdracht van de 

gemeente de nes-
ten en rup-

sen.

wegwijzer aangepast sporten
In juli heeft Sportservice Noord-Holland de nieuwe “Wegwijzer aangepast 
sporten regio Amstel & Meerlanden” gepresenteerd. Deze wegwijzer geeft 
een overzicht van alle sportactiviteiten voor mensen met een beperking in 
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder 
Amstel en Uithoorn. Er staan activiteiten genoemd voor mensen met een li-
chamelijke beperking (al dan niet rolstoelgebruikend), mensen met een ver-
standelijke beperking, chronisch zieken, blinden en slechtzienden, doven en 
slechthorenden en mensen met een vorm van autisme.

Aanvragen of downloaden
Belangstellenden kunnen de wegwijzer rechtstreeks aanvragen 
of downloaden bij Sportservice Noord-Holland via 
e-mail: asaml@sportservicenoordholland.nl,
internet: www.sportservicenoordholland.nl
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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 evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

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

5 sept Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 u. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

7 sept Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

7 sept Verkiezingsmarkt 18.00-21.00 u. in de passage van het winkel-
centrum Amstelplein te Uithoorn.

8 sept Verkiezingsmarkt 10.00-13.00 u. in de passage van het winkel-
centrum Zijdelwaard te Uithoorn

8-9 sept.  CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. 
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

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

8 sept. 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kin-
deren) in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn; 
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel. 02975-40444

8 sept.  Streekmarkt op het Amstelplein georganiseerd door PvdA/DUS.

9 sept. Wielerronde Uithoorn van 08.00-17.30 u Locatie Oude Dorp, Tha-
merdal

13 sept  informatiebijeenkomst palliatieve zorg voor nieuwe vrijwilligers, 
19.30-21.30 u, ThamerThuis, Kwakelsepad 2, De Kwakel, Infor-
matiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers palliatieve zorg en dan 
specifiek de thuisinzet.

15 sept. 10.00-11.30 u: proefles schilderen voor volwassenen in atelier De 
Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling van 
€5 materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl of 0297-540444

15 sept.  15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kin-
deren) atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel. 02975-40444

19 sept. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen in 
Legmeer, 9.00-13.00 u. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730223

20 sept.  Drakenbootrace 9.30-15.30 u, Locatie Amsteldijk Zuid 253

21 sept. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

21 sept. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

22 sept. Filmvoorstelling aan de Amstel 20.30-23.00 u

23 sept. Harmonieorkest Kunst Na Arbeid (KNA) opent het culturele sei-
zoen om 12.30 uur met een openluchtconcert voor de Thamer-
kerk.

30 sept. SCAU presenteert om 14.30 u. in Thamerkerk de violiste Lisa Ja-
cobs en pianiste Ksenia Kouzmenko. Zij spelen werk van Brahms, 
Schumann, Britten en Bax. 

30 sept. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. 
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

evenementen vanaf oktober 2012 staan op 
www.uithoorn.nl

ALGemene inFOrmAtie

verkiezingen 2012
stemmen bij 
vOLmAcht 

De burgemeester van Uithoorn maakt 
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een kie-
zer toegestaan is bij volmacht te stem-
men. Daarbij gelden de volgende be-
palingen.

machtiging door overdracht 
van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van een 

verzoekschrift in te dienen, na ont-
vangst 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 inge-
schreven als de kiezer die de vol-
macht geeft.

3. De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met 
zijn eigen stem, in de gemeen-
te waar hij staat ingeschreven, uit-
brengen.

4. Een volmacht die verleend is door 
overdracht van de stempas kan tot 
het uitbrengen van een stem door 
de gemachtigde door de volmacht-
gever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee 
aanwijzingen als gemachtigde aanne-
men. 

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de afdeling Burgerzaken.

stemmen in een Andere Ge-
meente met een keizerspAs

De burgemeester van Uithoorn maakt 
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een kie-
zer toegestaan is zijn stem uit te bren-
gen in een andere gemeente met een 
kiezerspas. Daarbij gelden de volgen-
de bepalingen.

mondeling verzoek
1. Na ontvangst van zijn stempas kan 

de kiezer ook, in plaats van een 
schriftelijk verzoek te doen, zich 
onder overlegging van zijn stem-
pas vervoegen bij het gemeente-
huis van de gemeente, waar hij op 
de dag van de kandidaatstelling 
(31 juli 2012) als kiezer is geregi-
streerd, om deze te doen omzetten 
in een kiezerspas. Dit kan geschie-
den tot op de vijfde dag voor die van 
de stemming, dus uiterlijk op 7 sep-
tember 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 stem-
pas 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 ju-
li 2012, De Burgemeester voornoemd, 
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga.

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de afdeling Burgerzaken.

Burgemeester en wethouders hebben de Monumentencommissie ad-
vies gevraagd over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
de sloop van de kerk Sint Jan de Doper (Schanskerk). Deze aanvraag 
is op 7 juni 2012 door de Rooms-katholieke Parochie Emmaüs, eige-
naar van het gebouw, bij de gemeente ingediend. 

waarom advies monumentencommissie? 
Een advies van de Monumentencommissie over de aanvraag is nood-
zakelijk omdat de kerk in 1991 is aangewezen als gemeentelijk monu-
ment. De Monumentencommissie komt bijeen op 26 september a.s. 
Een uitnodiging van de commissie voor het bijwonen van deze verga-
dering staat elders op deze gemeentepagina. 

waarover vergadert monumentencommissie?
Bij het verzoek om advies aan de Monumentencommissie zijn diver-
se documenten gevoegd, waaronder de aanvraag zelf en diverse on-
derzoeksrapporten. De aan de commissie verstrekte documenten zijn 
te vinden op www.uithoorn.nl onder Wonen en wijken/nieuwbouw en 
herinrichting/ Dorpscentrum/De Schans. De documenten zijn ook in 
te zien bij de balie van het gemeentehuis en in het informatiecentrum 
Dorpscentrum, Dorpsstraat 15.

verdere procedure
Nadat de Monumentencommissie advies heeft uitgebracht, nemen 
burgemeester en wethouders een besluit. Tegen dit besluit kan be-
zwaar gemaakt worden. Een besluit van de gemeenteraad is voor een 
omgevingsvergunning niet nodig.

college vraagt advies 
monumentencommissie 
over schanskerk

Op 7 juni 2012 heeft de Rooms-ka-
tholieke Parochie Emmaüs een om-
gevingsvergunning aangevraagd 
voor de sloop van de kerk Sint Jan de 
Doper (Schanskerk). Deze kerk is bij 
besluit van 21 februari 1991 aange-
wezen als gemeentelijk monument.
Burgemeester en wethouders heb-
ben, voordat zij een besluit nemen 
over deze aanvraag omgevingsver-
gunning, de Monumentencommis-
sie Uithoorn gevraagd advies uit te 
brengen. Dit op grond van de Veror-
dening monumentencommissie Uit-
hoorn 1997. 

inspraakmogelijkheid
Voordat de commissie advies uit-
brengt aan het college van burge-
meester en wethouders stelt zij inwo-
ners van de gemeente Uithoorn die 
direct belanghebbende zijn bij dit on-
derwerp in de gelegenheid in te spre-
ken. Vertegenwoordigers van plaat-
selijke en regionale instellingen en 

groeperingen kunnen deelnemen 
aan de beraadslaging in de commis-
sie. Daarvoor ontvangen zij een uit-
nodiging.

vergadering 26 september
De bijeenkomst van de Monumenten-
commissie is op woensdag 26 sep-
tember 2012, 16.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn. Eerst krij-
gen de insprekers het woord, daarna 
volgen de beraadslagingen. Vervol-
gens zal de commissie in besloten-
heid vergaderen over het uit te bren-
gen advies.

Aanmelden voor inspraak 
U kunt zich tot uiterlijk woensdag 12 
september 2012 aanmelden om in te 
spreken. Aanmelden kan bij de heer 
J. van Heeswijk, ambtelijk secretaris 
van de monumentencommissie Uit-
hoorn, telefoon 0297-513111 of per 
e-mail jos.van.heeswijk@uithoorn.nl.

bijeenkomst monumenten-
commissie over schanskerk 
op 26 september

nieuwbouwproject hélène 
swarthlaan en verkeersplan
Op 22 december 2011 hebben de ge-
meente Uithoorn en Kalliste Woning-
bouwontwikkeling bv een koop-/reali-
satieovereenkomst gesloten voor het 
ontwikkelen van 8 twee-onder-een-
kapwoningen en 3 vrijstaande wonin-
gen op de voormalige schoollocatie 
aan de Hélène Swarthlaan. Het wo-
ningbouwproject Hélène Swarthlaan 
is sinds december 2011 in de ver-
koop, maar tot op heden zijn er nog 
geen woningen verkocht. Deze te-
genvallende verkoopresultaten van-
wege de negatieve ontwikkelingen 
op de woningmarkt, hebben er toe 
geleid dat gemeente en Kalliste zijn 
overeengekomen om het woning-
bouwproject voorlopig voor maximaal 
3 jaar uit te stellen. 

verkeersplan
De ontwikkeling van het nieuwbouw-
project gaf aanleiding tot het opstellen 
van een verkeersplan op de voorma-
lige schoollocatie Hélène Swarthlaan 
en de parkeersituatie in de omliggen-
de straten. Het doel van het verkeers-
plan is het vergroten van de verkeers-
veiligheid en het creëren van extra 
parkeerplaatsen. Op basis van de tij-

dens de inspraakperiode ingediende 
zienswijzen, is het verkeersplan aan-
gepast en op 15 augustus 2012 door 
B&W vastgesteld. Ondanks het uit-
stel van het nieuwbouwproject zal het 
verkeersplan wel in het najaar van 
2012 uitgevoerd worden, waarbij o.a. 
een 30 km zone wordt ingericht. Voor 
de inrichting van de 30 km-zone en 
voor het instellen van parkeerverbo-
den is een verkeersbesluit genomen. 
Dit verkeersbesluit treft u elders op 
deze gemeentepagina aan onder Of-
ficiële mededelingen.

meer informatie
Op de gemeentelijke website www.
uithoorn.nl kunt u het definitieve ver-
keersplan bekijken..Met vragen over 
het verkeersplan kunt u terecht bij de 
heer L. Disseldorp van de afdeling 
Leefomgeving. Dit kan tel. via 0297-
513111 of per e-mail aan gemeente 
@uithoorn.nl t.n.v. de heer L. Dissel-
dorp. Vragen over het nieuwbouwpro-
ject kunt u stellen aan de heer F. Ger-
ritsen, afdeling Ontwikkeling op het-
zelfde telefoonnummer, of per e-mail 
gemeente@uithoorn.nl t.n.v. de heer 
F. Gerritsen.

Er is in Uithoorn een flinke achterstand in het onderhoud van het openba-
re groen, met name wat betreft de onkruidbestrijding in plantsoenen en het 
maaien van de ruige bermen. Het is heel groeizaam weer en dat maakt het 
moeilijk het onkruid de baas te blijven. Tot dit jaar is het in Uithoorn nog al-
tijd gelukt het wel gewenste groen te laten overheersen. Maar nu voldoet 
de uitstraling van het openbare groen niet aan de vastgestelde kwaliteits-
normen openbare ruimte (KOR). Sommige kruisingen zijn onoverzichte-
lijk en jonge aanplant is overwoekerd. Kortom: Uithoorn ziet er niet uit zo-
als u gewend bent. 

Aanpak achterstand
Momenteel is de inzet in alle wijken verhoogd en wordt hard ge-

werkt om weer aan de gewenste kwaliteit te voldoen. Op de 
betrokken aannemers wordt via schouwen en opleveringen 

druk uitgeoefend om te zorgen dat de werkzaamheden 
naar behoren worden uitgevoerd. De inzet in alle 

wijken is verhoogd. De achterstand in is inmid-
dels redelijk ingehaald. Er wordt hard aan 

gewerkt om weer aan de gewens-
te kwaliteit te voldoen. De ge-

meente stelt het op prijs 
dat u alert blijft re-

ageren.

Achterstand onderhoud 
openbaar groen

FietspAd LAnGs FAunA-
LAAn tussen reptie-
LenpAd en buitenhOF

Op maandag 20 augustus zijn de werk-
zaamheden begonnen aan de defini-
tieve fietsverbinding langs de Fauna-
laan tussen Aan de Zoom en Buiten-
hof . Op het moment dat deze fietsver-
binding in gebruik wordt genomen, ver-
valt de omleidingsroute voor (brom)
fietsers en voetgangers door De Leg-
meer. Het tijdelijke fietspad tussen Vo-

gellaan en Faunalaan vervalt. Als alter-
natief wordt het Reptielenpad doorge-
trokken naar de Faunalaan. Vanaf hier 
komt op de Faunalaan, tot aan het fiets-
pad naar Aan de Zoom, een scheiding 
tussen het bouw -en langzaam verkeer 
door middel van bouwhekken. Al deze 
verbindingen worden voorzien van ver-
lichting. Fronik Infra BV voert namens 
de gemeente de civiele werkzaamhe-
den uit en Imtech Nederland BV brengt 
de openbare verlichting aan. De werk-

zaamheden zullen naar verwachting 
begin oktober 2012 gereed zijn.

info
Voor nadere inlichtingen kunt u zich 
wenden tot de heer L. Disseldorp van 
de gemeente. De heer Disseldorp is 
bereikbaar op tel. 0297-513111.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek 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 schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Mandatering afwijzing aanvraag vaststelling bestemmingsplan, ter inzage van 

23 augustus t/m 5 september 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, 
(0297) 513 111.

- Gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische 
voertuigen nabij Korte Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9. Ter in-
zage van 22 augustus t/m 3 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van 
der Waals, tel. (0297) 513 111

- Opheffi ng  geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het ge-
deelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan 
en de Randhoornweg. Ter inzage van 5 september t/m 17 oktober 2012. Con-
tactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Nabij Amsteldijk-Noord 98 en 99, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van twee steigers. Ontvangen 27 augustus 2012.
De Kwakel
- Hoofdweg 137, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee 

boorkelders voor het oppompen van aardwarmte uit de bodem. Ontvangen 24 
augustus 2012.

- Iepenlaan 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de be-
staande garagedeur en het bestaande deurkozijn in de voorgevel en het ma-
ken van een muurdoorbraak ten behoeve van het realiseren van een gasten-
verblijf. Ontvangen 16 augustus 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Weegbree 52, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een stei-

ger. Ontvangen 30 augustus 2012.
Dorpscentrum
- Marktplein 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voor-

gevel en het plaatsen van gevelreclame. Ontvangen 14 augustus 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Nabij Eendracht, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

natuurlijke speelplek in Meerwijk. Ontvangen 22 augustus 2012.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Iepenlaan 40, het vervangen van de bestaande garagedeur en het bestaande 

deurkozijn in de voorgevel.

 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`
- Iepenlaan 40, omgevingsvergunning voor het maken van een muurdoorbraak 

ten behoeve van het realiseren van een gastenverblijf. Bezwaar: t/m 8 oktober 
2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en het aan-

brengen van reclame. Bezwaar: t/m 9 oktober 2012.
Dorpscentrum
- Marktplein 11, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en het 

plaatsen van gevelreclame. Bezwaar: t/m 9 oktober 2012.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 VERKEERSBESLUITEN
Zijdelwaard, De Kwakel, Meerwijk
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen drie gereserveerde 
parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Korte 
Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9, teneinde de veiligheid op de weg 
te verzekeren en de vrijheid van het overige verkeer te waarborgen. Dit verkeers-
besluit, inclusief bijbehorende afbeeldingen, ligt tot en met 3 oktober 2012 ter in-
zage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een 30 km/
uur zone-gebied in de Hélène Swarthlaan e.o. ten einde de verkeersveiligheid bin-
nen het woongebied te verbeteren. Tevens is besloten tot het instellen van een 
parkeerverbod:
- in de Van Deyssellaan tegenover huisnummers 10 t/m 28 
- in de Hélène Swartlaan ter hoogte van huisnummers 3 t/m 9 (tussen de inrit-

ten),
teneinde een vrije doorgang voor hulpdiensten te bevorderen en in-/uitparkeren 
mogelijk te maken.
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 17 oktober 2012 ter inza-
ge. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Legmeer
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het opheffen van de gesloten-
verklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het gedeelte van de Rand-
weg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan en de Randhoornweg 
Dit verkeersbesluit, inclusief bijlage, ligt tot en met 17 oktober 2012 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bijzondere 
bijstand
Wanneer u noodzakelijke kosten in een 
bijzondere situatie niet kunt betalen, 
kunt u wellicht aanspraak maken op de 
bijzondere bijstand. Het moet gaan om 
bijzondere kosten waarin uw inkomen 
(uitkering of salaris) niet voorziet en die 
uw draagkracht te boven gaan. De kos-
ten moeten te maken hebben met uw 
persoonlijke omstandigheden: beoorde-
ling vindt plaats op grond van uw indivi-
duele situatie. Belangrijk is dat u de aan-
vraag vóór de uitgave doet.

loket Wonen, Welzijn en Zorg
Bent u door omstandigheden in uw zelfstan-
dig functioneren beperkt en bent u hierdoor 
aangewezen op hulp of hulpmiddelen? U 
kunt bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
(Loket WWZ) terecht voor hulp bij het ver-
minderen of oplossen van uw probleem bij 
dagelijkse activiteiten, zowel binnen- als 
buitenhuis.
 
De medewerkers van het Loket WWZ 
geven u graag informatie en advies over 
wonen, welzijn en zorg. Met een eerste 
contact (via telefoon, loket of e-mail) wordt 
gekeken of u zelf een oplossing kunt vin-
den, al dan niet met behulp van mensen in 
uw sociale kring (familie, vrienden, buren). 
Dit eerste contact wordt vastgelegd in een 
“melding”. Aan de hand van de “melding” 
volgt het zogenoemde “gesprek aan de keu-
kentafel”. In dit gesprek krijgt u de ruimte 
om uw verhaal te vertellen aan een deskun-
dig persoon: de Wmo-consulent. Uw vraag 
wordt door de Wmo-consulent verhelderd. 
Doel van het gesprek is om samen met u 
te komen tot inzicht in het probleem dat u 

ervaart. De Wmo-consulent zal hierbij ook 
rekening houden met alle vormen van infor-
mele zorg (met name mantelzorg en vrijwil-
ligerswerk). In eerste instantie wordt geke-
ken of u gebruik kunt maken van algemene, 
collectieve en voorliggende voorzieningen.

Als na het gesprek met de Wmo-consulent 
blijkt dat een oplossing in uw eigen sociale 
kring, informele zorg en algemene, collec-
tieve en voorliggende voorzieningen niet 
mogelijk of voldoende is, kunt u mogelijk 
een beroep doen op een voorziening van-
uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). De Wmo-consulent kan u onder-
steunen bij het 
indienen van een 
aanvraag. Als uw 
vraag niet tot ons 
vakgebied hoort, 
kan het  Loket 
WWZ u wel ver-
wijzen naar de 
juiste organisatie 
of instelling.

De langdurigheidstoeslag is voor inwoners van 
de gemeente Aalsmeer en Uithoorn die 36
maanden of langer moeten rondkomen van 
een uitkering of van een ander inkomen op 
minimumniveau én geen uitzicht hebben op 
inkomstenverbetering. De toeslag is bedoeld 

om bijvoorbeeld een nieuwe koelkast aan te 
schaffen of om openstaande rekeningen te 
betalen. Langdurigheidstoeslag kunt u bin-
nen een kalenderjaar aanvragen. De aanvraag 
dient uiterlijk vóór 31 december ontvangen te 
zijn bij het cluster Werk en Inkomen.

 De langdurigheidstoeslag

op maandag 17 september 
is het loket WWZ zowel in 

Aalsmeer als Uithoorn gesloten

Welke kostenposten vallen bijvoorbeeld onder deze regeling?
 bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
 dieetproducten (als de normale kosten van voeding worden overschreden);
 eigen bijdrage thuiszorg;
 extra waskosten van kleding en beddengoed door ziekte of handicap;
 (batterijen voor) een gehoorapparaat;
 orthopedische schoenen, steunzolen;
 pruik die op doktersadvies wordt aangeschaft;
 rechtsbijstand, kosten die voor eigen rekening blijven;
 reiskosten om uw familie in het ziekenhuis, de gevangenis etc. te bezoeken;
 woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen huurtoeslag wordt verstrekt.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u 
het beste bespreken met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen.




