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ALGemene inFORmAtie

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
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Door recente prijsdalingen van zon-
nepanelen is de aanschaf financieel 
aantrekkelijk geworden. De Noord-
Hollandse gemeenten organiseren 
daarom nu een groepsaankoop om 
een scherpe prijs te bedingen voor 
de levering én installatie van zonne-
panelen. IChoosr is de organisatie 
die voor de gemeenten de groeps-
aankoop organiseert en coördineert. 
Doel is om het (dak)eigenaren zo 
eenvoudig mogelijk te maken om 
over te gaan tot aanschaf.

Hoe gaat het in zijn werk? 
Huiseigenaren en kleine onderne-
mers in Noord-Holland kunnen zich 
tot 23 september gratis en vrijblijvend 
inschrijven via de website www.Sa-
menZonneEnergie.nl.
Na de inschrijfperiode wordt er een 
veiling georganiseerd. De deelne-
mende leveranciers moeten aan 
strenge voorwaarden voldoen, waar-
door kwaliteit en service worden ge-
waarborgd. Het beste bod uit de vei-
ling wordt aan alle deelnemers aan-
geboden. Zij krijgen daarbij maxima-
le informatie, zodat ze weloverwogen 
kunnen beslissen of ze gebruik willen 
maken van het aanbod. Wanneer de 
deelnemer het aanbod accepteert, 
wordt de levering plus installatie van 
de zonnepanelen volledig verzorgd, 
makkelijker kan het niet.

win-win situatie voor gemeente
De gemeente faciliteert en geeft be-
kendheid aan de actie. Zo ontstaat 
een win-win situatie. Het is name-
lijk belangrijk inwoners hulp te bie-
den bij het aanschaffen van zonne-
panelen, anders zien ze door de bo-
men het bos niet. Maar de gemeen-
te is slechts verantwoordelijk voor de 

communicatie, een doorgeefluik ei-
genlijk.

scherpe prijs
Ria Zijlstra, wethouder van Uithoorn 
en initiatiefnemer is enthousiast: 
“Door het veilingmechanisme ver-
wachten we een scherpe prijs. Maar 
dit initiatief laat ook zien dat we het 
voor de mensen heel eenvoudig ma-
ken om de stap te maken naar zon-
ne-energie. En ik doe zelf ook mee. 
We gaan binnenkort verhuizen en 
hebben onze inschrijving al rond. Ik 
hoop dat veel Uithoornaars met mij 
gebruik maken van het initiatief. Ze-
ker als je al van plan was over te 
stappen op zonne-energie, moet je 
deze kans niet laten glippen”.

Doe mee met 
samenzonne-energie
Zonnepanelen aanschaffen is stuk 
makkelijker door groepsaankoop

Diverse plekken in uithoorn
Buurtendag in Uithoorn viert dit jaar 
zijn eerste lustrum, maar pakt deze 
keer wel heel anders uit. Voorgaande 
jaren vond het evenement plaats op 
het Amstelplein in Uithoorn. Dit jaar 
zal Buurtendag op zes plekken ver-
spreid door Uithoorn en De Kwakel 
plaatsvinden. 

Druk programma
Thamerdal zal Buurtendag aftrappen 
met een druk programma met onder 
andere een stoepkrijtwedstrijd en een 
viswedstrijd. In De Kwakel wordt een 
lekker ontbijt geserveerd om 9:30 uur 
op de stoep bij de bakker en de sla-
ger in het centrum van De Kwakel. 
‘s Middags is er van alles te doen in 
Legmeer, Zijdelwaard, Europarei en 
Meerwijk. In Legmeer wordt de ope-
ning van de hernieuwde speelplek 
Muur daar gevierd met koffie, thee 
en limonade met iets lekkers. Voor 
de kinderen is er een speelkussen en 
treedt clown Dingo op. In Zijdelwaard 
en Europarei kunt u onder het genot 
van een hapje en een drankje mee-
praten en meedenken over de buurt. 
Dit zal plaatsvinden om en rond de 

Groen/Rode Scheg en er wordt ook 
een verrassingsoptreden verwacht. 
In Meerwijk is op het Amstelplein veel 
georganiseerd. Het plein zal versierd 
worden met tentjes met allerlei activi-
teiten zoals kinderworkshops, dans- 
en muziekoptredens, een “Ken uw 
Meerwijk” fotowedstrijd en nog veel 
meer. Op de website staat het com-
plete programma van Meerwijk en de 
andere buurten. De dag wordt afge-
sloten in het centrum van Uithoorn op 
het Marktplein met een heerlijk buurt-
diner en film aan de Amstel. De film 
start om 20.30 uur en is voor alle leef-
tijden.

Langs bij uw eigen buurt
Nieuwsgierig geworden? Op de web-
site www.buurtbeheer.uithoorn.nl 
kunt u nog veel meer lezen over de-
ze dag en precies bekijken wat er al-
lemaal te doen is in uw eigen buurt. 
Het is verstandig om eerst even op 
de website te kijken, want voor veel 
activiteiten moet u zich opgeven. Via 
de website kunt u zien hoe en waar u 
zich moet opgeven. 

Kortom: Ga buurten in je eigen buurt!

Buurtendag uithoorn: 
Buurten in je eigen buurt!
Op zaterdag 22 september a.s. organiseert Buurtbeheer Uithoorn voor de 
vijfde keer de Buurtendag. Deze keer zal Buurtendag anders zijn dan in voor-
gaande jaren. Het thema voor dit jaar is ‘Buurten in je eigen buurt!’ Het eve-
nement vindt plaats op diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel. 

Vanaf 11 september heeft Buurtbeheer Uithoorn een nieuwe website. 
Deze website is compleet veranderd en aangepast naar deze tijd. De 
nieuwe website komt precies op tijd om Buurtendag 2012 nog extra on-
der de aandacht te brengen. 

Frisse roze kleuren
Net als de Kate & Go, de keetwagen van Buurtbeheer, heeft de websi-
te roze kleuren gekregen. Die zijn bewust zo gekozen om de website 
een frisse uitstraling te geven. Daarnaast komen op de nieuwe website 
veel buurtbewoners aan het woord. De bewoners spelen een belang-
rijke rol bij het plaatsen van de informatie.

Veel nieuwe informatie
Op de website is veel informatie te vinden over de buurten, partners 
van Buurtbeheer en activiteiten. Ook de Buurtendag komt uitgebreid 
aan de orde. Nieuwsgierig geworden? Ga dan snel naar de nieuwe 
website van Buurtbeheer via www.buurtbeheer.uithoorn.nl

Buurtstudio Cleo-Patria gaat 
uit van eigen kracht
Op donderdag 13 september opent 
in de Europarei, Arthur van Schen-
dellaan 55 een nieuwe Cleo-Patria 
buurtstudio. Iedereen is dan tussen 
10.00 en 12.00 uur van harte welkom 
bij deze opening. 

Cleo-Patria
Cleo-Patria is een vrouwen- en buurt-
studio met het doel versterken van 
emancipatie en integratie. Een be-
langrijk kenmerk van de studio is 

de vraaggerichte werkwijze. Vrou-
wen staan centraal bij het ontdekken 
van hun talenten en ambitie. Doel is 
om volledig mee te doen in de maat-
schappij. In de buurtstudio organi-
seren vrouwen zelf activiteiten ge-
richt op de persoonlijke ontwikkeling. 
Stichting Sociaal Maatschappelijke 
Innovaties (St. SMI) geeft de profes-
sionele stimulans. Na de opening zijn 
vrouwen welkom om aan de slag te 
gaan. 

Daar was ik zaterdag op de streek-
markt op het Amstelplein. We hadden 
super weer en het was erg gezellig. 
Terwijl onze wethouder milieu uitleg 
gaf over zonnepanelen en energie-
vriendelijk gereedschap op de ge-
meentewerf, waren er ook bezoekers 
die een naam voor mij bedachten. In-
middels kan uit deze namen een goe-
de keuze worden gemaakt. U leest 
de uitslag binnenkort. 

Mensen vroegen of ik als ‘afvalbeest’ 
bekend ben in heel Nederland. Nee, 
ik ben verbonden aan de gemeen-
te Uithoorn. Maar de moeite die u 
neemt om afval te scheiden, is van 
belang voor de hele aarde. Door her-

gebruik van glas, papier en kunststof, 
hoeven er minder grondstoffen ge-
produceerd en vervoerd te worden. 
Neem bijvoorbeeld papier. Als we 
oud papier opnieuw gebruiken, hoe-
ven er minder bomen gekapt te wor-
den. Dat scheelt ook in het transport. 
Zo kunnen wij wereldwijd de uitstoot 
van CO2 verminderen. Verbeter de 
wereld, ga door met afval scheiden in 
Uithoorn en De Kwakel !
Heeft u tips voor deze rubriek? Stuur 
een mail naar gemeente@uithoorn.nl 
aan Marian Vermaas. Per brief mag 
ook. Andere meldingen over afval 
worden het snelste opgelost via tel. 
0297-513111 als ‘Melding Openba-
re Ruimte’.

streekmarkt!

nieuwe website voor 
Buurtbeheer uithoorn



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, 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

elke ma.dag Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 uur. 
Kosten: € 1,75.

9 sept t/m Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Greve-
28 okt lingen 50, 1423 DN Uithoorn. Expositie met werk van Nata-

lie Hoogeveen, Louise Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hen-
driks, Bianca Knijn en Antoinette Otten. Sieraden, Beelden 
(o.a. in brons), Schilderijen, Schaalobjecten. Toegang gratis. 
Info: www.galeriefortaandedrecht.nl. Geopend op do. en vrij. 
van 14.00-17.00 uur, in het weekend van 12.00-17.00 uur. 

12/19/26  ‘t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, Uithoorn. Start nieuw 
sept seizoen Voorleesproject. Iedere woensdagmiddag van 14.30 - 

15.30 u. (behalve in schoolvakanties) voor kinderen van 2 t/m 
7 jaar, verdeeld over een groep van 2 t/m 4 en een groep van 
5 t/m 7 jaar. Daarna mogelijkheid om te knutselen. Gratis deel-
name. Ook op: 3-10-17-31 okt; 7 -14-21-28 nov en 5-12-19 
dec. Info: Ria Swart, tel. 0297-564949.

13 sept  Informatiebijeenkomst palliatieve zorg voor nieuwe vrijwilli-
gers, 19.30-21.30 u, ThamerThuis, Kwakelsepad 2, De Kwa-
kel. Bestemd voor nieuwe vrijwilligers palliatieve zorg en dan 
specifi ek de thuisinzet.

13/15 sept Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 6 workshops 
rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid en 
Meer. Andere data: 11-10, 25-10, 8-11 en 22-11. Tijd: 9.00 tot 
12.00 uur. Kosten: € 130,-. Tel.: 020-6418680 en www.joke-
zonneveld.nl

14 sept Kinderdisco Kids@The Mix, 8 t/m 12 jaar. 19.00-21.30 uur. En-
tree: € 3,- (voorverkoop bij boekhandel Ten Hoope). The Mix: 
J.A.van Seumerenlaan 1 Uithoorn. Voor meer info: Natascha 
Halici nhalici@cardanus.nl / 06 52646156.

15 sept. 10.00-11.30 uur: proefl es schilderen voor volwassenen in ate-
lier De Penseelstreek, Potgieterlaan. Kosten € 5 voor materi-

aal. Vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.
nl of 0297540444

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

15/22/29 Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 10 work-
sept shops rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid 

en Meer. Andere data: 13-10, 20-10, 27-10, 3-11,10-11, 17-
11 en 24-11. Tijd: 13.30-16.30 uur. Kosten: € 210,-. Tel.: 020-
6418680 en www.jokezonneveld.nl

17 sept Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 6 workshops 
rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid en 
Meer. Andere data: 1-10, 15-10, 29,10, 12-11 en 26-11. Tijd: 
9.00-12.00 uur. Kosten: € 130,-. Tel.: 020-6418680 en www.
jokezonneveld.nl

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

19 sept Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwas-
senen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 
02975-40444

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

20/27 sept Workshop Dieren schilderen incl. uitgebreide biologische 
lunch van Theetuin [H]eerlijk! Locatie: Atelier/galerie Ada 
Gons-Goosen in Bilderdam en theetuin [H]eerlijk!, Jaagpad 33 
in De Kwakel . Meer info: corianne@h-eerlijk.nl, www.h-eerlijk.
nl en 0172-533879. 

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

21 sept Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kos-
ten: € 2,-.

22 sept Buurtendag, thema Buurten in je eigen buurt, meer informatie: 
www.buurtbeheer.uithoorn.nl

22 sept Gezellige ochtend in wijksteunpunt Bilderdijkhof, , muzikaal 
omlijst door Kees Bergen. Tijd: 10.00-13.30 uur. Toegang gra-
tis. 

22 sept Filmvoorstelling aan de Amstel 20.30-23.00 uur. Dorpscen-
trum Uithoorn. 

23 sept Harmonieorkest Kunst Na Arbeid (KNA) opent het culturele 
seizoen om 12.30 uur met een openluchtconcert bij de Tha-
merkerk.

28 sept  Nostalgische Kwakelse avond, Toegang € 5,-, van 19.30-

23.00 Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en fi lms. Aanvang: 
19.30 uur, Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com 

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

30 sept CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvin-
gen. Fort aan de Drecht. Meer informatie op www.crea-uit-
hoorn.com

2 okt Opleidingen eerstehulpverlener, reanimatie & AED, EHBO 
kind, 20.00-22.00 uur, De Scheg, A. van Schendellaan 100A.

2 okt.  Training ‘Ruimte voor jezelf’ De training bestaat uit zeven les-
sen in Uithoorn. Aanvang: dinsdag 2 oktober van 20.00-22.00 
uur. Kosten: € 155,-. Meer informatie: www.derijktrainingen.nl 
Vragen: 06-53505222

3 okt  Kinderknutselmiddag 13.30-15.30 uur, Kinderboerderij De 
Olievaar, Anton Philipsweg 10 

5 okt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kos-
ten: € 2,-.

5 okt Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

12 okt  Nostalgische Kwakelse avond, Toegang € 5,-, van 19.30 tot 
23.00. Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en fi lms. Aanvang: 
19.30 uur, Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com

14 okt Circus Sijm, evenemententerrein Legmeer-West. Voorstelling 
om 13.30 en 16.00 uur.

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

19 okt Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kos-
ten: € 2,-.

21 okt SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk het ensemble 
Zazi. Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting 
bespelen vele instrumenten bespelen en zingen Franse en an-
dere chansons. 

21 okt Zazi concert: o.a. Franse Chansons om 14.30-17.00, Thamer-
kerk

27 okt Kwakelse Veiling, aanvang 20.00 uur, locatie KDO-kantine, 
Vuurlijn 51 in De Kwakel.

 Evenementen vanaf november 2012 staan op 
 www.uithoorn.nl
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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 vergun-

ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen 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 on-

ze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht 

van de Rechtbank, Post-
bus 75850, 1070 AW 

Amsterdam. 

Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grif-
fi 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: 
- 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.

- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012 
t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 
513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Jaagpad 32a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van het be-

staande wachtershuisje Tolhuissluis. Ontvangen 3 september 2012.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een re-

clamebord aan de voorgevel en zijgevel. Ontvangen 5 september 2012
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eger 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onder-

heid terras. Ontvangen 7 september 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Couperuslaan 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

erfafscheiding. Ontvangen 4 september 2012.

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

Dorpscentrum
- Marktplein 11, Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Sjiek aan de Amstel 

V.O.F. voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 22 november 2012;
 - een drank- en horeca vergunning t/m 22 november 2012.
 Bezwaar t/m 1 oktober 2012
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Roei- en 

Kano Vereniging voor het organiseren van de Amstel-Drecht Regatta op 7 ok-
tober 2012 van 11.15 tot 14.30 uur.

- Amstelplein, vergunning aan Albert Heijn voor het organiseren van een Oud-
Hollandse spellendag op 19 september 2012 van 12.00 tot 17.00 uur.

 Bezwaar t/m 17 oktober 2012
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 10 reclame-

borden van 19 t/m 28 september 2012 om kenbaarheid te geven aan Youplay 
workshops bij kunstencentrum De Hint. Bezwaar t/m 16 oktober 2012

- Vergunning aan de heer Van de Weerdt voor het plaatsen van 20 reclamebor-
den van 30 augustus t/m 10 september 2012 om kenbaarheid te geven aan de 
Kermis in De Kwakel. Bezwaar t/m 11 oktober 2012

- Vergunning aan Circus Sijm voor het plaatsen van 20 reclameborden van 2 
t/m 14 oktober 2012 om kenbaarheid te geven aan de voorstellingen van Cir-
cus Sijm. Bezwaar t/m 4 oktober 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, tijdelijke vergunning aan de exploitant van 

sporthal De Scheg voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 september 2012;
 - een drank- en horeca vergunning t/m 18 september 2012.
 Bezwaar t/m 15 oktober 2012

 TERINZAGELEGGING ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58
Toelichting
In Thamerdal is het historische woonlint Zijdelveld gelegen. In het lint staat op 
nummer 57 een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote 
zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voor-
zien. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de juridisch planologische rege-
ling om de woning mogelijk te maken.
Het ontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” ligt vanaf 14 september 2012 tot en 
met 25 oktober 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raad-
plegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan. 
Uithoorn, 12 september 2012



De zomer loopt op z’n eind, de gemeente - 
raad gaat weer aan de slag. Op stap met  
Herman Bezuijen van Gemeentebelangen. 

“Het overleg tussen gemeente en 
ondernemers is sterk vooruit gegaan.”

R a a d s a g e n d a

Datum: 13 september 2012  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening  

2   Inspreken burgers

3    Uitgangspunten  
welstandsnota  
19.40 uur

4   Instellen ondernemers-
fonds 20.30 uur

5   Nieuw budget  
starterslening 21.00 uur

6   Evaluatie Reglement  
van Orde 21.30 uur

7   GR OGZ Amstelland,  
jaarrekening 2011 en 
begroting 2013 22.00 uur

Let op: de tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De volgende 
raadsvergadering is op  
donderdag 13 september 
2012. Op www.uithoorn.nl  
kunt u vergaderingen  
van de gemeenteraad  
terugluisteren.

d e  g e m e e n t e R a a d  v a n  u i t h o o R n  i n f o R m e e R t  u  o v e R  z i j n  a c t i v i t e i t e n

“Onze doelen bereiken zonder  
dat inwoners of ondernemers hinder  

ondervinden, dat is de kunst.”

‘De gemeente heeft de sleutel in handen’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Herman Bezuijen van Gemeentebelangen is blij met het  
contact tussen de gemeente en de ondernemers van Uithoorn.

Het is de week voorafgaand 
aan de eerste raadsver
gadering na het zomerreces. 
Hoog tijd om weer eens op 
pad te gaan met de gemeen
teraad. Ditmaal is het de 
beurt aan fractieassistent 
Herman Bezuijen van  
Gemeentebelangen. Hij 
neemt ons mee naar de  
Amsterdamseweg. Aanlei
ding: de flinke stap vooruit 
die hij constateert in het 
overleg tussen de gemeente 
en ondernemers. Bezuijen: 
“Als gemeente dien je niet  

op eigen houtje besluiten  
te nemen en een koers te  
bepalen. Daar is overleg  
met omwonenden en onder
nemers uit Uithoorn en  
De Kwakel voor nodig. Dat is 
in dit geval goed aangepakt.”

middenberm
De Amsterdamseweg 
is volgens Bezuijen zo’n 
mooi voorbeeld vanwege 
de opknapbeurt die op dit 
moment gaande is. “De 
wethouder aarzelde aanvan
kelijk over het overleg met 

ondernemers, maar toen hij 
eenmaal de stap zette, heeft 
dat meteen zijn vruchten 
afgeworpen.” Resultaat was 
onder meer dat op verzoek 
van de ondernemers de  
verhoogde middenberm in  
de weg is komen te vervallen. 
“Ook bij de Iepenlaan en  
bij de regeling ‘Ruimte  
voor ruimte’ is gebleken  
dat goed overleg helpt.”

Krachten gebundeld
Bezuijen toont begrip voor 
de aanvankelijke aarzeling 
van de wethouder. In het  
verleden was het namelijk 
niet eenvoudig om te over
leggen met de ondernemers 
van Uithoorn en De Kwakel.  
“Er was een sterke versplin
tering, met veel verschil
lende ondernemersvereni
gingen.” De verenigingen 
bestaan nog steeds, maar 
hebben hun krachten ook 
gebundeld: in de Stichting 
Uithoorn in Bedrijf (SUB).

meningen
“De SUB is mede op verzoek 
van het college van b en w 
ontstaan”, vertelt Bezuijen. 

“De gemeente heeft nu één 
aanspreekpunt als het met 
ondernemers wil overleg
gen. Dat komt de effectiviteit 
van de besluitvorming ten 
goede. Voorheen raakte een 
wethouder in het overleg met 
al die gesprekspartners snel 
verstrikt in de meningen. Dat 
is nu een stuk beter.”

dynamiek
De stichting bestaat  
sinds een paar maanden, 
maar het overleg wordt al 
langer centraal gecoördi
neerd. Bezuijen: “Bij de  
Amsterdamseweg zie je 
meteen het resultaat. Dat 
is een mooie constatering.” 
Volgens Bezuijen kan de 
stichting ook een waarde
volle rol vervullen bij de 
aanpassing van verouderde 
bestemmingsplannen. 
“Welke functie je aan een 
bepaalde locatie geeft, heeft 
gevolgen voor de dynamiek 
van de omgeving. Het is goed 
om daarover te overleggen.”

Regie
Los van het overleg blijft het 
de taak van de gemeente om 
het voortouw te nemen.  
“Die regisserende functie is 
helder. En dat houdt ook in 
dat je soms ‘nee’ moet durven 
zeggen.” Bezuijen illustreert 
dit met een ander actueel 
thema: de ontwikkeling  

van het dorpscentrum.  
“We willen graag een aan
trekkelijke dorpskern, waar 
ook toeristen graag komen. 
Dan moeten de voorzienin
gen niet te veel over de ge
meente versnipperd zijn. Dat 
betekent dat je als gemeente 
vanuit je visie soms een onder
nemer teleur moet stellen.”

Laveren
Ziehier de uitdaging voor de 
gemeente zoals Bezuijen die 
schetst: het is laveren tussen 
de belangen van individuele 
ondernemers en het doel  
van de totale gemeenschap. 
Bezuijen: “Onze doelen  

bereiken zonder dat inwo
ners of ondernemers hinder 
ondervinden, dat is de kunst. 
En uiteraard: het niveau van 
de voorzieningen mag niet  
in het geding komen.”

toekomst
Bezuijen is positief over de 
toekomst: “De N201 heeft de 
ontwikkeling van ons dorp 
jarenlang belemmerd. Nu de 
omlegging een feit is, zullen 
we met zijn allen handen en 
voeten moeten geven aan een 
mooie toekomst van het cen
trum.” Bezuijen weet zeker 
dat het mogelijk is: een dorps
centrum dat ruimte biedt 
aan ondernemerschap én 
dat onweerstaanbaar is voor 
inwoners en toeristen. “De 
sleutel daarvoor hebben wij 
als gemeente in handen.” 

volg de raad
Wilt u op de hoogte  
blijven van de activiteiten 
van de gemeenteraad? 
Volg de raad dan voort-
aan ook op Twitter! Kijk 
op www.twitter.com/
RaadUithoorn en blijf op 
de hoogte.




