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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is
het informatiecentrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 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

Leven met Parkinson

Aanmelden voor Pepp cursus
is nog mogelijk
Op woensdag 26 september start het Mantelzorg Steunpunt met de
“PEPP”cursus. Wie de ziekte van Parkinson krijgt ervaart dat zijn mogelijkheden afnemen. De ziekte brengt grote veranderingen teweeg,
zowel lichamelijk als sociaal.
De cursus is voor patiënten en partners. Er is een groep voor partners
en een groep voor patiënten. Het zijn kleine groepen en zij komen gelijktijdig bij elkaar. Het programma heeft een positieve insteek, gericht op wat wel mogelijk is bij de ziekte van Parkinson. De cursus is ontwikkeld door het LUMC en wordt gegeven door gecertificeerde trainers en bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten in Amstelveen.
Voor meer informatie over de cursus en de kosten
kunt u contact opnemen met het Mantelzorg
Steunpunt, tel. 0900-1866 (lokaal tarief)
of mail mantelzorg@mantelzorgsteunpunt.nl of kijk op www.
mantelzorg-steunpunt.nl
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ALGemene inFORmAtie
uitnodiging Raadsbijeenkomst
Buurtendag Uithoorn:

Buurten in je eigen buurt!
Op zaterdag 22 september organiseert Buurtbeheer Uithoorn voor de vijfde
keer de Buurtendag. Deze keer zal Buurtendag anders zijn dan in voorgaande jaren. Het thema voor dit jaar is ‘Buurten in je eigen buurt!’
Diverse plekken in uithoorn
Buurtendag in Uithoorn viert dit jaar
zijn eerste lustrum, maar pakt deze
keer wel heel anders uit. Voorgaande
jaren was het evenement op het Amstelplein. Dit jaar zal Buurtendag op
zes plekken verspreid door Uithoorn
en De Kwakel plaatsvinden.
Druk programma
Buurtendag gaat om 9.00 uur van
start in thamerdal met een gevarieerd programma aan de Kuyperlaan 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 slager in het centrum van De Kwakel. ‘s Middags is
er van alles te doen in Legmeer, Zijdelwaard, Europarei en Meerwijk. In
Legmeer wordt de opening 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 meepraten 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 activiteiten zoals kinderworkshops, dansen muziekoptredens, een “Ken uw
Meerwijk” fotowedstrijd en nog veel
meer. Op de website staat het complete programma van Meerwijk en de
andere buurten. De dag wordt afgesloten in het Dorpscentrum op het
Marktplein met een heerlijk buurtdiner en film aan de Amstel. De film
start om 20.30 uur en is voor alle leeftijden.
Langs bij uw eigen buurt
Nieuwsgierig geworden? Op de website www.buurtbeheer.uithoorn.nl
kunt u nog veel meer lezen over deze dag en precies bekijken wat er allemaal 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. Zie ook de publicatie in het hart van deze krant.
Kortom: Ga buurten in je eigen buurt!

no-waste-Binnie!
Uit 13 namen heb ik ‘Binnie’ uitgekozen. Mijn naam is bedacht door Marja
Marcus. ‘Het zijn altijd mannennamen, nu eens wat anders’, aldus Marja. Zij
heeft de naam afgeleid van ‘dustbin’ oftewel ‘afvalbak’. Bin’ betekent in het
Engels ‘bak of container’. De Duitse naam ‘Bin’ betekent ‘uitgehold’. Dat is
mijn streven, uitholling van het restafval. Is ‘Binnie’ afgeleid van ‘Bonnie’, dan
betekent het ‘knap, goed’. Zouden we kunnen zeggen: ‘schoon’?
Een schone wereld begint bij onszelf.
Het scheiden van afval is belangrijker
dan ooit. Waarom? In 1804 waren er
één miljard mensen op onze aarde, in 2011 al 7 miljard. De wereldbevolking groeit nog steeds. Waarschijnlijk naar 9 tot 12 miljard mensen. De consumptie en de vraag
naar grondstoffen stijgt mee; zeker
bij meer welvaart. Ga maar eens na
wat u zelf gebruikt... en dat maal 9
miljard! Natuurlijke hulpbronnen raken zodoende uitgeput.
Echter, afval is een goede bron van
grondstoffen en energie. Als het gescheiden wordt aangeboden, kunnen we het opnieuw gebruiken. Om
grondstoffen in de kringloop te houden is uw hulp nodig.
Raadsvergadering over
tarieven afvalverwerking
In de gemeente Uithoorn betalen
huishoudens die het afval scheiden
evenveel afvalstoffenheffing als huishoudens die dat niet doen. Is dat eerlijk? De raad houdt hierover op donderdag 20 september een openbaar extra Informerend Debat. Het
is in het gemeentehuis van 19.30 tot
21.00 uur. Komt u ook? Zie ook de
agenda van de raadsvergadering op
20 september elders op deze pagina.
tips?
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 telefoonnummer 0297 - 51 31 11 als
‘Melding Openbare Ruimte’.

Binnie!

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 20 september 2012 in het gemeentehuis. Het betreft
een Informerend Debat. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De overige op
de agenda genoemde tijden zijn indicatief. De daadwerkelijke begintijd van
de behandeling van de diverse agendapunten is afhankelijk van het verloop
van de bijeenkomst.
De voorzitter van de raad,
drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 20 sePtemBeR 2012
Raadsvergadering

Voorzitter: J.E. Henraat
1

Opening

19.30 uur

1.1

Agenda Informerend Debat 20 september 2012

1.2

Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.

2.

Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

informerend Debat
3.

Tariefdifferentiatie
Op verzoek van wethouder Zijlstra discussieert de raad
over de mogelijkheden van differentiatie van de tarieven
voor de afvalverwerking. Doel: informatieve bespreking
in de raad en met het college van b&w.

19.40 uur

Sluiting Informerend Debat

21.00 uur

Doe mee met Buurt in Beeld
De gemeente heeft de taak om de kwaliteit van de openbare ruimte regelmatig te toetsen. U kunt de gemeente daarbij helpen door uw buurt te beoordelen. U gaat dan samen met andere bewoners van de wijk op pad om in kaart
te brengen hoe de openbare ruimte erbij ligt. Dit is het project Buurt in Beeld.
Afgelopen jaar heeft een aantal bewoners actief deelgenomen aan
Buurt in Beeld. Dit heeft een objectieve meting van de kwaliteit van de buitenruimte opgeleverd.
Op dinsdagavond 25 september
2012 bent u van harte welkom in de
Raadzaal van het gemeentehuis.
Daar wordt uitgelegd hoe het beoordelen van de buitenruimte in zijn
werk gaat. Uit de door bewoners ingevulde kwaliteit van de beoordeelde
plekken blijkt of het onderhoud van
de gemeente effect heeft. We willen
graag blijvend meten hoe u als bewoner denkt over het onderhoud van uw
buurt. Natuurlijk zullen we de resultaten van de nieuwe ronde Buurt in
Beeld bekend maken. Dit gebeurt tijdens de eindevaluatie op 6 november 2012 om 19.00 uur in het gemeentehuis.
De resultaten van eerdere Buurt in

Beeld-ronden kunt u vinden op de
website van de gemeente: www.uithoorn.nl/Wonen_en_wijken/Visie_
en_beleid/Kwaliteitsplan_openbare_
ruimte
Programma op 25 september
Het programma is als volgt:
19.00 uur Ontvangst met koffie/ thee
19.15 uur Korte instructie over
beoordeling
20.00 uur Afsluiting
inleveren beoordeling
vóór 23 oktober
Na de uitleg krijgt u een kaart waarop de plekken staan die beoordeeld
kunnen worden. Binnen elke buurt
zijn deze verschillend. U beoordeelt
met elkaar binnen vier weken de
plekken in uw buurt en levert de formulieren voor 23 oktober 2012 in bij
de gemeente.

nationale burendag in de
Brede school Legmeer
Op 22 september is de nationale burendag. Ook de Brede School
Legmeer doet daar aan mee. Tussen 10.30 en 14.00 uur is de Brede
School aan de Randhoornweg 31
open. Buren en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom
voor een kopje koffie met iets lekkers.
In het prachtige gebouw van de Brede School Legmeer werken onderwijs en kinderopvang nauw samen
om kinderen en hun ouders een zo
goed mogelijk aanbod te bieden. Onderwijs en opvang van nu met moderne middelen. Wilt u eens zien hoe er
nu wordt lesgegeven met een digitaal
lesbord en welke activiteiten er na
school bij de opvang worden gebo-

den? Kom dan 22 september binnen!
Er worden rondleidingen gegeven
door het gebouw en er is een tentoonstelling van foto’s gemaakt door
kinderen over wat zij mooi en lelijk
vinden in de buurt.
De Brede School Legmeer wil graag
actief samenwerken met de buurt.
Tijdens de burendag 2012 worden
buurtbewoners uitgenodigd om mee
te denken over mogelijke activiteiten
in de Brede School. Voorafgaand aan
de burendag zullen kinderen wijkbewoners interviewen. De kinderen en
medewerkers van de Brede School
Legmeer verwelkomen u graag op
22 september tussen 10.30 en 14.00
uur.
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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.

19 sept.

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

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl

20 sept.

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

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.

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. Kosten: €2,-.

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

22 sept.

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

1e di.dag
Buurtbeheer staat iedere eerste dinsdag van de maand van
v.d. maand 09.30-11.30 uur met Kate & Go bij de hoofdingang van het winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

22 sept.

Gezellige ochtend in wijksteunpunt Bilderdijkhof, , muzikaal
omlijst door Kees Bergen. Tijd: 10.00-13.30 uur. Toegang gratis.

tot 28 okt.

22 sept.

Filmvoorstelling aan de Amstel 20:30-23:00 u. Dorpscentrum
Uithoorn.

23 sept.

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

28 sept.

Wijksteunpunt Bilderdijkhof organiseert modeshow in wijksteunpunt, Bilderdijkhof 1. Bestemd voor dames vanaf 50
jaar. Info bij Monique/Bernadette, tel.: 0297-567209. Toegang
€1,50.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50, 1423 DN Uithoorn. Expositie met werk van Natalie
Hoogeveen, Louise Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hendriks,
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.

19/26 sept. ‘t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, Uithoorn. Start nieuw
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 deelname. Ook op: 3-10-17-31 okt; 7 -14-21-28 nov en 5-12-19
dec. Info: Ria Swart, tel. 0297-564949.
22/29 sept. Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 10 workshops rond het thema: Spelend Schilderen, Nieuwsgierigheid
en Meer. Andere data: 13-10, 20-10, 27-10, 3-11,10-11, 1711 en 24-11. Tijd: 13:30-16:30 uur. Kosten: €210,-. Tel.: 0206418680 en www.jokezonneveld.nl
17 sept.

19 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
Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen in
Legmeer, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-20730223

28 sept.

Dorpshuis De Quakel, Nostalgische Kwakelse avond met oude foto’’s en ﬁlms. Aanvang: 19.30 uur. Organisatie: Stichting
De Kwakel Toen & Nu. Info: www.de-kwakel.com Entree: €5,-.

t/m 29 sept. 9 cursisten van Studio RR tonen hun werk in Gallery Atelier
Artshop Francisca, Marktplein 15. De openingstijden zijn: dinsdag t/m zaterdag, 12.00 - 17.00 uur. Toegang gratis. De openingstijden zijn: dinsdag t/m zaterdag, 12.00-17.00 uur.
30 sept.

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

30 sept.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvingen. Fort aan de Drecht. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

2 okt.

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

2 okt.

Training ‘Ruimte voor jezelf’ De training bestaat uit zeven lessen 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

3 okt.

Wijksteunpunt Bilderdijhof organiseert een excursie met de
Museum Plus Bus naar het Mauritshuis in Den Haag. Vertrek
bij Wijksteunpunt Bilderdijkhof om 10.00 uur. Daar bent u om
17.30 uur weer terug. U kunt zich telefonisch opgeven bij Bernadette/ Monique 0297-567209.

4 okt.

NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over de
Oostvaardersplassen door Erwin van Laar. Plaats: De Schutse, De Merodelaan 1. Tijd: 10.00-12.00 uur. Leden NVVH gratis, niet leden €1,50.

5 okt.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €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 19:3023:00. Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en ﬁlms. 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. Kosten: €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 andere chansons.

21 okt.

Zazi concert: o.a. Franse Chansons om 14:30 t/m 17:00, Thamerkerk

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

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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de 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:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.
Tijdelijk:
- Gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische
voertuigen nabij Korte Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9. Ter inzage van 22 augustus t/m 3 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van
der Waals, tel. (0297) 513 111
- Ophefﬁng geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het gedeelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan
en de Randhoornweg. Ter inzage van 5 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: 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.
- Verkeersbesluit instellen 30 km/uur zonegebied Hélène Swarthlaan. Ter inzage van 19 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van
der Waals, tel. (0297) 513 111.

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
- Kerklaan, vergunning aan Buurtbeheer voor het organiseren van Buurten bij
de Buren op 22 september 2012 van 09.00 tot 12.00 uur. Bezwaar t/m 29 oktober 2012
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Muur, vergunning aan Buurtbeheer voor het organiseren van Buurten bij de
Buren op 22 september 2012 van 13.00 tot 16.30 uur. Bezwaar t/m 29 oktober
2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer voor het organiseren van Buurten bij
de Buren op 22 september 2012 van 13.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 29 oktober 2012
Thamerdal
- Kuyperlaan, vergunning aan Buurtbeheer voor het organiseren van Buurten bij
de Buren op 22 september 2012 van 09.00 tot 13.00 uur. Bezwaar t/m 29 oktober 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein / Groen-Rode Scheg, vergunning aan Buurtbeheer voor het
organiseren van Buurten bij de Buren op 22 september 2012 van 13.00 tot
16.30 uur. Bezwaar t/m 29 oktober 2012.
VERKEERSBESLUIT

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 binnen het woongebied te verbeteren. Tevens is besloten tot het instellen van een
parkeerverbod:
- in de Van Deyssellaan tegenover huisnummers 6 t/m 28
- in de Hélène Swartlaan ter hoogte van huisnummers 3 t/m 9 (tussen de inritten), 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 inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

