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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de ge-
meente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taal-
gebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Pu-
bliekszaken, telefoon 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 lig-
gen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de 
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens an-
ders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. 
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk wor-
den gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) ten-
zij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar in-
dienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders ver-
meld. 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 voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een der-
gelijk 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 be-
handeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakin-
gen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten ge-
attendeerd te worden.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, be-

lastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk: 
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord- Holland 

en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: 
de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van 
BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-
mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsul-
tatie.nl

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling Aalsmeer Uit-
hoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Contactpersoon: mevrouw G. 
Nieuwendijk, 0297-513111.

- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein, aanvraag 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen Winkelcentrum Zijdel-
waard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot en met donderdag 26 september 
2013. Info: afdeling Publiekszaken, tel 0297-513111.

- Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamerlaan en de 
Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013. Info: de heer van de 
Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot en met 3 
oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297 513111.

- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013 
tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid en Handhaving, Rian-
ne de Noo, 0297-513111.

- Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met 17 oktober 
2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hierte-
gen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- T.J. Twijnstralaan 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfs-

pand. Ontvangen 12 september 2013.
De Kwakel
- Banken 1 achter, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een atelierruimte. 

Ontvangen 9 september 2013.
- Ringdijk 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en het 

wijzigen van de constructie. Ontvangen 10 september 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ont-

vangen 11 september 2013.
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 

bomen en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van reconstructie hoofdontslui-
ting Oude Dorp. Ontvangen 10 september 2013.

- Zijdelveld 66b, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een serre en car-
port. Ontvangen 11 september 2013.

 GEDEELTELIJK INGETROKKEN AANVRAGEN 
 OMGEVINGSVERGUNNING
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, de op vrijdag 30 augustus 2013 ingediende aanvraag 

omgevingsvergunning voor reconstructie hoofdontsluiting Oude Dorp is gedeeltelijk inge-
trokken. Voor de betreffende ingetrokken onderdelen is op 10 september 2013 een nieu-
we aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

 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
- Drechtdijk 35, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 22 

oktober 2013.
- Kerklaan, vergunning aan Buurbeheer De Kwakel voor het organiseren van de Buurten-

dag op 21 september 2013 van 8.30 tot 12.00 uur. Bezwaar t/m 22 oktober 2013.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het 

organiseren van het AB-feest op 5 oktober 2013 vanaf 21.00 tot 01.00 uur op 6 oktober 
2013.

Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en 

het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van reconstructie hoofdontsluiting Oude 
Dorp. Bezwaar: t/m 24 oktober 2013.

- Kuyperlaan, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen van voorwerpen 
op de openbare weg van 2 september t/m 11 oktober 2013. Bezwaar t/m 21 oktober 2013.

- Plesmaanlaan 27, vergunning aan Buurbeheer Thamerdal voor het organiseren van de 
Buurtendag op 21 september 2013 van 11.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 22 oktober 2013.

De Legmeer 
(Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Bernard Zweershof, Verklaring van geen bezwaar aan Buurtbheer Legmeer voor het orga-

niseren van de Buurtendag op 21 september 2013 van 13.00 tot 16.00 uur.
- In het Rond, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen van voorwerpen 

op de openbare weg van 2 september t/m 11 oktober 2013. Bezwaar t/m 21 oktober 2013.
- Legmeerplein, Vergunning aan Buurbeheer de Legmeer voor het organiseren van de Buur-

tendag op 21 september 2013 van 11.00 tot 15.00 uur. Bezwaar t/m 22 oktober 2013.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, vergunning aan C1000 Visser voor het organiseren van het evenement 

Kratzitten op 28 september 2013 van 08.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 23 oktober 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, Vergunning aan Buurtbeheer Zijdelwaard voor het organiseren van de 

Buurtendag op 21 september 2013 van 14.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 24 oktober 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro, Vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen van voorwerpen op de 

openbare weg van 2 september t/m 11 oktober 2013. Bezwaar t/m 21 oktober 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centrum voor Jeugd en Gezin Uithoorn voor het plaatsen van 20 recla-

meborden om kenbaarheid te geven aan de week van de opvoeding. Bezwaar t/m 25 ok-
tober 2013.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding hebben ontvan-
gen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Toko Pandan, Arthur van Schendellaan 52 te Uithoorn voor het vestigen van een afhaal-

centrum per 1 augustus 2013.
Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op 
grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijk-
heid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 18 september 2013 

 PUBLICATIES PERSONEELSBELEID
Het college van B&W heeft op 26 maart 2013 het volgende besluiten genomen:
- de Verordening reiskosten medewerkers gemeente Uithoorn, 2013. 
Het college van B&W heeft op 22 juli 2013 het volgende besluiten genomen:
- de Regeling Loopbaanadvies gemeente Uithoorn 2013 en
- de Regeling Alcohol-, Drugs- en Medicijngebruik gemeente Uithoorn 2013.

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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 
zonder afspraak
ma., di. en do.  14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag 8.30-20.00 uur 
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Informatiecentrum Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl. 
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur 
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297-513151. 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

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00-12.30 en van 
13.00-16.30 uur. Dinsdag, 
donderdag, zondag en offi ciële 
feestdagen gesloten.

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

COLOFON

Op 6 september is de landelijke cam-
pagne ‘Meld je aan voor Burgernet’ 
van start gegaan. Ook gemeente Uit-
hoorn doet mee. Burgemeester Dag-
mar Oudshoorn roept alle inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel op zich 
nu aan te melden op www.burgernet.
nl. “Samen kunnen we de gemeente 
nóg veiliger maken. Want hoe meer 

mensen mee doen, hoe groter de 
kans dat inbrekers worden opgepakt 
en vermiste personen worden terug-
gevonden.” 
Burgernet werkt heel eenvoudig. Na 
een melding van een inbraak, tasjes-
roof of een vermist kind, kan de poli-
tie een Burgernetactie starten. Bur-
gernetdeelnemers in de buurt ont-

vangen een spraak- of sms-bericht 
met het verzoek uit te kijken naar de 
gezochte persoon die duidelijk is om-
schreven. Wie informatie heeft, kan 
met het Burgernetnummer 0800-
0011 gratis bellen met de meldka-
mer. Die informatie speelt de meldka-
mer direct door naar de politie. Op dit 
moment wordt al 1 op de 10 Burger-

netacties dankzij tips van Burgernet-
deelnemers opgelost. 
“Hoe meer mensen meedoen, hoe 
meer Burgernetacties we met suc-
ces kunnen afsluiten. Want samen 
zien we méér,” vertelt burgemeester 
Dagmar Oudshoorn. “Op dit moment 
hebben we in de gemeente Uithoorn 
al bijna 1500 Burgernetdeelnemers. 

Ik wil dat dit aantal fl ink toeneemt tij-
dens de campagne, om onze buurten 
nóg veiliger te maken.” Heeft u zich 
nog niet aangemeld? Ga dan van-
daag nog naar www.burgernet.nl om 
u te registreren.

Gemeente Uithoorn doet mee met landelijke Burgernetcampagne 
Burgemeester Dagmar Oudshoorn: ‘Samen houden we de buurt veilig’

Ontwerp Waterlijn klaar voor 
uitvoering
Het defi nitieve ontwerp voor de Wa-
terlijn langs de Amstel is vastgesteld. 
In woord en beeld is beschreven hoe 
het gebied er uit gaat zien. In janua-
ri 2014 begint de uitvoering met als 
doel klaar te zijn vóór de opening van 
het vaarseizoen. De gemeente werkt 
hierin samen met Ontwikkelcombina-
tie Hart aan de Amstel.

Ontwerp
Het Marktplein en Wilhelminakade 
worden samen een levendige bou-
levard met horeca en waterrecrea-
tie. Langs het water met nieuwe stei-
gers kan gewandeld worden op een 
verhoogde promenade met bomen, 
bankjes en bijzondere verlichting. 
Terrassen liggen zoveel mogelijk bij 
de gevels van de horecagelegenhe-
den. In het tussenliggende gebied 
komt een smalle rijbaan voor fi etsers 
waarover ook bevoorradingsver-
keer en hulpdiensten kunnen rijden. 
De Waterlijn krijgt drie havens: een 
jachthaven bij de Thamerkerk, een 
uitgebreide passantenhaven tussen 
het oude gemeentehuis en de bus-
brug en een boodschappensteiger bij 
de Schans. Bij de passantenhaven 
komen ook voorzieningen als onder-
grondse vuilcontainers en elektra. 

Verkeer en parkeren
Om de Waterlijn een mooi verblijfsge-
bied te laten worden, verdwijnen de 

parkeerplaatsen. Deze worden ruim-
schoots teruggebracht in de directe 
omgeving, onder meer bij het Piet de 
Kruifviaduct. Eerder zijn al extra tijde-
lijke parkeerplaatsen aangelegd bij 
de Prinses Irenelaan die straks in de-
fi nitieve versie bij de ontwikkeling van 
het Amstelplein worden gevoegd. Het 
college heeft ook besloten een aantal 
verkeersmaatregelen te nemen, on-
der meer eenrichtingverkeer en au-
tovrij maken van Marktplein en een 
deel van de Wilhelminakade. De ver-
keersbesluiten hiervoor gaan dit na-
jaar in de inspraak. Daarnaast gaat 
de gemeente in de Oranjebuurt sa-
men met de bewoners en onderne-
mers onderzoeken óf, en zo ja hóe, 
een blauwe zone gewenst is om zo 
het bewonersparkeren te regelen.

Participatie en inspraak
Over het concept-ontwerp voor de 
Waterlijn is diverse keren gespro-
ken met bewoners, ondernemers, 
belangenorganisaties en waterspor-
ters. Het ontwerp is daardoor ver-
schillende keren aangepast en ver-
beterd. Het concept-ontwerp voor 
de inrichting van de openbare ruimte 
heeft ook formeel ter inzage gelegen. 
Inspraakreacties zijn waar mogelijk 
verwerkt in het defi nitief ontwerp. Het 
college heeft bij de vaststelling van 
het ontwerp het inspraakverslag voor 
kennisgeving aangenomen.

Verplaatsing afrit fi etsbrug op 
Randweg
Bij de afrit van de fietsbrug op de 
Randweg is al enige tijd een onveilige 
situatie voor fietsers: Fietsers rijden 
met hoge snelheid van de fi etsbrug de 
Randweg op. Fietsers hebben door de 
ligging van de fi etsbrug geen zicht op 
het verkeer dat op de Randweg rijdt. 
Daarom is eerder de weg afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Op 7 juni 
2013 is via een motie van de gemeen-
teraad de Randweg weer opengesteld 
voor alle verkeer. Hierdoor moest ge-
zocht worden naar een aanpassing 
van de weg om de verkeersveiligheid 
voor fi etsers te verbeteren.

Wat gaan we doen? 
De afrit van de fi etsbrug wordt nu in 

Activiteiten van het 
Mantelzorg Steunpunt
Mantelzorg Steunpunt organiseert vanaf deze maand diverse cursus-
sen. Alle activiteiten zijn ook voor mantelzorgers en geïnteresseerden 
die in de gemeente Uithoorn wonen. Kijk op www.uithoorn.nl het uitge-
breide programma. U kunt de komende tijd deelnemen aan de volgende 
activiteiten: Leren leven met Parkinson 18 september; Vrijwilligersmarkt 
18 september; Themabijeenkomst Dementie 20 sep-
tember; Gespreksgroepen voor mantelzorgers 23 
september; Themabijeenkomsten zorg bij niet aan-
geboren hersenletsel (NAH) voor mantelzorgers 1 
oktober; Mantelzorgcafé 3 oktober; Cursus omgaan 
met dementie 7 en 9 oktober.

noordoostelijke richting verlegd. Dit 
betekent een verbetering van het 
zicht op het verkeer dat onder de 
fi etsbrug doorkomt. Ook wordt de af-
rit minder steil. Dit verlaagt de snel-
heid van de afdalende fietser. Bij 
de afrit komt een plateau (verkeers-
drempel bij een kruising) met een 
versmalling om de snelheid van au-
to’s en ander gemotoriseerd verkeer 
te remmen Ook de kruising met de 
Noorddammerweg wordt aangepakt, 
zodat de snelheid voor doorgaand 
verkeer op de Randweg wordt afge-
remd.

Bestemmingsplan
Voor het uitvoeren van het ontwerp 
moet een klein deel van het bestem-
mingsplan Legmeer-West aange-
past worden. Een deel van het ge-
bied waar het gemeentelijk bagger-
depot is gevestigd, moet de bestem-
ming verkeer krijgen. De procedure 
voor de aanpassing van het bestem-
mingsplan is in voorbereiding.

Uitvoering
Een deel van de werkzaamheden 
begint in het najaar van 2013. Na 
vaststelling van het bestemmings-
plan worden de werkzaamheden in 
april 2014 afgerond.



Donderdag 3 oktober staat het Loket Wonen Welzijn en Zorg 
met een kraam op de Dag van de Ouderen in Uithoorn. De 
Dag van de Ouderen vindt plaats op het Sportpark Rand-
hoorn (Legmeer) in Uithoorn van 10.15 uur tot 16.00 uur. Wij 
zien u graag bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg!

Loket Wonen, Welzijn en Zorg op 
de Dag van de Ouderen in Uithoorn

ALgemene infOrmAtiecOLOfOn

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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.

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

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Het Mantelzorg Steunpunt zoekt zorg-
vrijwilligers om tijdelijk een mantelzorger 
te ondersteunen. U geeft wat vrije tijd om 
te wandelen, sporten of winkelen met ie-
mand die dementerend is of een beper-
king heeft. U krijgt professionele bege-
leiding en training. Voorkennis is niet 
nodig. U bepaalt zelf wanneer u tijd vrij 
maakt. In de ochtend, middag, avond of 
weekend: wij zijn met iedere hulp erg ge-

holpen. Is dit iets voor jou? Of ken je ie-
mand anders neem dan contact met ons 
op. Bel voor meer informatie 0900-1866 
(lokaal tarief) of e-mail mantelzorg@ 
mantelzorg-steunpunt.nl.

Het cluster Wmo-voorzieningen van het 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn (G2) heeft in juni 2013 een Klant-
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd on-
der de gebruikers van de Regiotaxi Am-
stelland. 
Een groep geselecteerde pashouders 
van de Regiotaxi Amstelland is door het 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn (G2) telefonisch benaderd voor 
het Klanttevredenheidsonderzoek. De 
reden dat gekozen is voor een eigen on-
derzoek is de mogelijkheid om de voor-
waarden voor het gebruik van het Re-
giotaxivervoer toe te kunnen lichten. 
Soms blijken klachten te ontstaan door 
het niet kennen van de voorwaarden. 
Uit de resultaten van het Klanttevreden-
heidsonderzoek blijkt dat een grotere 
tevredenheid is gemeten, ten opzichte 
van een onafhankelijk onderzoek door 
de SGBO in 2012 (over 2011). 
Uit het tevredenheidsonderzoek Regio-
taxi Amstelland blijken de volgende aan-
dachtspunten: 

 de telefonische bereikbaarheid 
 tijdens de avonduren;

 de wachttijden;
 de terugbelservice;
 de omrijtijden en 

 combinatiemogelijkheden;
 de herkenbaarheid van voertuigen;
 de leeftijd van voertuigen en de 

 aanwezigheid van een adequaat 
 vastzetsysteem.

De resultaten van het Klanttevreden-
heidsonderzoek zijn besproken met de 
vervoerder. Daarnaast zijn de resulta-
ten van dit Klanttevredenheidsonder-
zoek ook bekend gemaakt op de web-
sites van de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn. Heeft u vragen over het Klant-
tevredenheidsonderzoek Regiotaxi Am-
stelland? Neem dan contact op met het 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De con-
tactgegevens vindt u links op deze pa-
gina.

mantelzorg 
Steunpunt 

zoekt 
(zorg)vrijwilligers

Klanttevredenheidsonderzoek 
regiotaxi Amstelland
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