
G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
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

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
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B&W hebben op 21 september 2011 
het beleid voor gehandicaptenpar-
keerplaatsen definitief vastgesteld. 
Leidraad daarbij was de al jarenlang 
bestaande praktijk. 

wat houdt nieuwe beleid in?
Het beleid bevat duidelijke richtlijnen 
voor het toekennen van gehandicap-
tenparkeerkaarten, gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaatsen en 
het vaststellen van aantallen algeme-
ne gehandicaptenparkeerplaatsen. 
Ook kan de gemeente nu oneigenlijk 
gebruik van gereserveerde gehandi-
captenparkeerplaatsen tegengaan.
 
wmo-raad
Tijdens de ter inzageperiode tussen 
23 maart en 4 mei 2011 is tevens de 
Wmo-raad gevraagd advies te geven 
over het conceptbeleid. De Wmo-
raad was in het algemeen tevreden 
met het opgestelde beleid en had eni-
ge aanvullende adviezen. De advie-
zen van de Wmo-raad zijn groten-
deels overgenomen in het definitie-
ve beleid.

mandaat
Voor het toekennen en opheffen van 
gehandicaptenparkeerplaatsen is 
een verkeersbesluit door het colle-
ge vereist. Binnen het beleid voor ge-
handicaptenparkeerplaatsen is voor 
het nemen van deze verkeersbeslui-
ten nu een mandaat verleend aan het 
hoofd van de afdeling Leefomgeving, 
met een ondermandaat aan de coör-
dinator van het cluster Advies & On-
dersteuning van de afdeling Leefom-
geving.
 
inzage en nadere informatie
U kunt de beleidsregels bij de recep-
tie in het gemeentehuis inzien. Dat 
kan ook via de gemeentelijke website 
www.uithoorn.nl
Heeft u vragen over uw eigen gere-
serveerde gehandicaptenparkeer-
plaats dan kunt u hiervoor contact op-
nemen met het cluster Vergunningen 
van de afdeling Publiekszaken via te-
lefoonnummer 0297-513111 of per e-
mail gemeente@uithoorn.nl. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen, 
een duidelijk beleid

ACtiViteiten KALenDeR
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. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet 
te vermelden.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar op onze website www.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. 
Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
middag spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclusief 1x 

koffie/thee).
30 sept. Shantykoor De Turfschippers, 14.30 uur. wijksteunpunt Bilder-

dijkhof. Zaal open: 14 uur. Kosten: €7,50 (incl. koffie en thee) 
of €12,50 (incl. koffie, thee en maaltijd). Kaarten te koop in wijk-
steunpunt. Info: 0297-567209.

30 sept. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om 
19.30 uur. Kosten: €2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).

30 sept. Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en 
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur. 
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

t/m 2 okt. Expositie Vanishing Landscapes/ The Volgermeer recreated. 
Fototentoonstelling met werk van Daan Zuijderwijk en Maaike 
Vergouwe. Donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur. Weekend: 
12.00-17.00 uur. 10 september 10.00-17.00 uur (open monu-
mentendag) Toegang gratis. Galerie Fort aan de Drecht, Greve-
lingen 50 Uithoorn. Contact: info@galeriefortaandedrecht.nl en  
www.galeriefortaandedrecht.nl. 

2 okt. Amstel Drecht Regatta, tijdstip start oproeien: 11.15 uur finish ver-
wacht 14.30 uur pauze tussen 12.30-13.30 uur. Op de Amstel tus-
sen km 1,0 en km 7,0. De wedstrijd zelf is een achtervolgingsrace 
met start op km 2,5 en finish op km 6,5. Amstel Drecht Regatta is 
een KNRB Roeievenement met wedstrijdkarakter. Dit is een tijd-
race over 4 km van Jaagpad 13 tot Amsteldijk zuid 253. De wed-
strijd wordt gevaren in 2 heats van elk ca 20 boten. Coaches en 
belangstellenden kunnen op het Jaagpad en op de fietsstrook 
langs de Amstel meefietsen. Gratis toegang. Contactinforma-
tie bezoekers/deelnemers: http://www.mdr.nu/ en de wedstrijd-
leiding Giovanni Margaroli bereikbaar per e-mail Amsteldrecht@
mdr.nu of gio.margaroli@planet.nl.

3 okt. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een middag over de 
vrouw in het rijk van de farao’s. presentatie door de heer Braken-
hoff. Plaats; de Schutse, De Merodelaan 1. Tijd: 14.00-16.00 uur. 
Leden NVVH Vrouwennetwerk gratis en niet-leden €1,50 p.p. 

4 okt. t/m Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 oktober in
22 nov. gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: 

€44, inclusief materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@xs4all.nl.
6-8 okt.  Kinderkledingbeurs, 13.30-20.00 uur, 9.00-18.00 uur/ 9.00-15.00 

uur. Sporthal de Scheg, Arthur van Schendellaan 100a.

11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur.
12 okt. Buurtschouw Legmeer West, start bij Evenemententerrein, 19.00 

uur.
13 okt. Rommelmarkt COV Amicitia in De Schutse, De Merodelaan 1.
 9.30-13.30 uur. Toegang gratis. Info: Anita van den Bosch, tel. 

0297-563879. 
13 okt.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 uur, kos-

ten: €5,- (incl. thee en teksten).
13 okt. t/m Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgende
2 nov. donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd: 

19.30-21.30 uur. Kosten: €60. Info: workshop@metstem.nl en 
www.metstem.nl.

t/m 14 okt. Expositie ‘360 graden Uithoorn, De Fotokring Uithoorn bestaat 40 
jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze exposi-
tie in de hal van het gemeentehuis Uithoorn. Gemeentehuis Uit-
hoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn. Openingstijden 
maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdagen van 8.30-
14.00 uur. Toegang gratis.

14 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om 
19.30 uur. Kosten: €2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).

14 okt. Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en 
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur. 
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

15 okt. Braderie op Amstelplein.   
16 okt. De Wereldmaaltijd, 17.30-21.30 uur. Het Theehuis Amstelplein. 

Bij de wereldmaaltijd eet een persoon niet meer voedsel dan be-
schikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. Wie daar-
bij denkt aan een sobere of karige maaltijd, heeft het mis! Het is 
een smakelijk en voedzaam 3-gangen diner. Kosten: Volwasse-
nen € 20, kinderen v.a. 6 jaar €10,- en jonger dan 6 jaar gratis. 
Meer informatie: wereldwinkel.uithoorn@gmail.com. 

18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 19.30 uur.
18 okt. Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur.
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 19.30 

uur. 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur .
28 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om 

19.30 uur. Kosten: €2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
28 okt. H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor 

de modeshow:€ 1,50, kaarten voor modeshow incl. koffie/thee en 
pannenkoeken: € 6,50. Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 
0297-567209.

29 okt. Kwakelse veiling in KDO kantine.
30 okt. Sylvia Robbemont, conference en liedjes “Liedjes uit het hart” 

heet het programma waarmee Sylvia Robbemont babbelend en 
zingend een uitbundige sfeer doet ontstaan. Thamerkerk, start 
14.30 uur. Kosten €12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman 
jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.

t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag 
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn Kosten: €225,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

t/m 22 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend 
9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86, Uithoorn. Kosten: €130,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

 evenementen vanaf november 2011 
 staan op www.uithoorn.nl

wethouder maarten 
Levenbach geeft aftrap voor 
‘uithoorn toegankelijk’
Tijdens de Week van de Toegankelijkheid presenteert de gemeente 
Uithoorn op donderdag 6 oktober de maatregelen om Uithoorn en De 
Kwakel toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Al-
le inwoners die benieuwd zijn naar de resultaten zijn op 6 oktober van 
harte welkom in het gemeentehuis.

Het programma is als volgt
 9.00-9.15 uur Inloop
 9.15-9.30 uur Welkomstwoord door wethouder 
 Maarten Levenbach
 9.30-10.00 uur Harm Oussoren en Ton van Weerdenburg worden 
 geïnterviewd over toegankelijkheid door Nhar 
 entertainment VOF
10.15-10.30 uur Onthulling ITS- symbool aan het gemeentehuis
10.30-11.00 uur Mogelijkheid om binnen het gemeentehuis een 
 toegankelijke route af te leggen 

Locatie 
De raadzaal van het gemeentehuis

’Achtergrondinfo over ‘uithoorn toegankelijk’
Deelnemers aan het project ‘Uithoorn Toegankelijk’ zijn OLGA, LSBO, 
Projectbureau Toegankelijkheid, Harm Oussoren en de gemeente Uit-
hoorn. Doel van het project is Uithoorn en De Kwakel toegankelijk ma-
ken voor mensen met een beperking. In het project zijn twee belangrij-
ke voorzieningen: de bibliotheek en het gemeentehuis toegankelijk ge-
maakt evenals vier hoofdroutes binnen de gemeente.

GeDeeLteLijKe AFsLui-
tinG nOORDDAmmeRweG 
VAnAF 27 sePtemBeR

 Vanwege de aanleg van een fiets- en 
voetpad voorlangs Noorddammer-
weg 44 in De Kwakel wordt de oost-
zijde van de Noorddammerweg tus-
sen de provinciale weg N201 en de 
inrit van Noorddammerweg 1B/C af-
gesloten in de richting van Legmeer-
West. Vanuit Legmeer-West kunt u 
wel over de Noorddammerweg naar 
de N201 rijden. De werkzaamheden 
zullen naar verwachting 4 weken du-
ren en zijn op 27 september 2011. Op 
de N201 is een omleidingsroute aan-
gegeven. De omleiding loopt via de 
N201, Poelweg en Randweg. In ver-
band met deze gedeeltelijke afslui-
ting is op de N201 de links- en rechts-
af strook naar de noordzijde van de 
Noorddammerweg afgesloten. Voor 
eventuele vragen kunt telefonisch 
contact opnemen met de heer L. Dis-
seldorp. Hij is te bereiken via 0297-
513 111

weRK in 
uitVOeRinG
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

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. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de of-
fi 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 bibli-
otheek 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008. 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inza-

ge van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter in-
zage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 
september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297-
513111 

- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 sep-
tember t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 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
- Vuurlijn 51, aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van sport buiten-

schoolse opvang. Ontvangen 21 september 2011.
Dorpscentrum
- Schans 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bier-

brouwerij, distilleerderij en slijterij. Ontvangen 21 september 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Witkopeend 4 en 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 

de woning aan de voorzijde op de eerste verdieping. Ontvangen 20 september 
2011

Thamerdal
- Johan de Wittlaan 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakopbouw. Ontvangen 20 september 2011.
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten en het op-

nieuw indelen van het bestaande pand. Ontvangen 21 september 2011.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Prunus 22, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande verdie-

pingsvloer. Bezwaar: t/m 31 oktober 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 41, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Be-

zwaar: t/m 31 oktober 2011.
- Grauwe Gans 2, omgevingsvergunning voor het aanleggen van een steiger. 

Bezwaar: t/m 2 november 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhof)
- Provincialeweg 30, verklaring van geen bezwaar voor de opening van het ge-

zondheidscentrum “De Waterlinie” op 27 september 2011 van 16.30 tot 19.00 
uur.

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

locatie in Sporthal “De Scheg” voor een Drank- en Horecavergunning. Beroep 
t/m 3 november 2011.
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. . .in kreekrug heb je  nog ruimte!

buiten wonen in waverveen...
Kijk voor meer informatie op www.funda.nl of www.kreekrug.nl

Kom naar de open dag zaterdag 1 oktober 
van 11.00 tot 13.00 uur. Kreekrug 3 te Waverveen!

Hofland 182a
3641 GK Mijdrecht
0297-285553
mijdrecht@kooplenstra.nl

 � ruime drie-onder-een-kapwoningen met riante achtertuin én dakterras op het zuiden
 � eindeloos uitzicht over de weilanden 
 � heerlijk landelijk wonen en genieten van alle rust en ruimte
 � kleinschalige en kindvriendelijke woonwijk  
 � woonoppervlakte circa 145 m2 
 � vraagprijs € 370.000 v.o.n.

Een ontwikkeling van



In deze rubriek nemen raadsleden ons mee naar 
plaatsen in de gemeente die voor hen van belang zijn. 
Ditmaal: Frank van Kooten, raadslid voor de VVD.

“ Het is belangrijk jongeren 
kansen te bieden, zodat 
ze een perspectief hebben”

“Je moet de jeugd een per-
spectief bieden, zodat ze 
een doel hebben om voor 
te gaan.” Aan het woord is 
Frank van Kooten, gemeente-
raadslid voor de VVD in 
Uithoorn. Hij neemt deze 
zonnige dinsdagmiddag in 
september een kijkje bij het 
Amstelplein en in de wijk 
Europarei. Omwonenden 
bij deze locaties hadden nog 
niet zo lang geleden regel-
matig last van baldadige en 
soms zelfs criminele jonge-
ren. “Met stevig optreden en 
de inzet van straatcoaches 
gaat het in Europarei nu al 
een stuk beter, dat is mooi 
om te zien”, vertelt Van 
Kooten. “Maar het is goed 
dat het onderwerp hoog 
op de agenda van de 
gemeenteraad staat.” 

Kansen bieden
Van Kooten en zijn partij-
genoten schreven onlangs 
een eigen VVD-visie op het 
jongerenbeleid in Uithoorn. 
Binnenkort wordt het in de 

raad besproken. Van Koot-
en: “Het huidige beleid gaat 
meer uit van preventie dan 
van repressie, en dat is goed, 
want je moet kansen bieden. 
Maar onze fractie zou graag 
zien dat betrokken instan-
ties nog beter samenwerken 
bij de begeleiding van jonge-
ren die dat nodig hebben.” 
Van Kooten denkt aan scholen, 
buurtbeheer, politie, sport-
verenigingen en de diverse 
overheidsinstanties die be-
trokken zijn bij het jongeren-
beleid. “Zij zouden signalen
 vanuit de samen leving nog 

beter met elkaar kunnen 
uitwisselen, zodat elk van 
de organisaties beter kan 
anticiperen op wat er in de 
praktijk gebeurt.” Mocht 
het college van b&w op dit 
punt onvoldoende actie 
ondernemen in de ogen van 

de VVD, dan kan de partij 
gebruikmaken van het 
initiatiefrecht om het onder-
werp aan de hand van de 
eigen visie op de agenda 
van de raad te zetten. 

Crimineel gedrag
Het VVD-raadslid weet wat 
het jongerenbeleid aangaat 
waarover hij spreekt – hij 
groeide op in Uithoorn. Hij 
hoopt dat zijn partij de andere 
partijen meekrijgt. Van 
Kooten: “Als grootste fractie 
binnen de gemeenteraad 
willen we een voortrekkers-

rol vervullen. Met een inte-
grale en wijkgerichte aanpak 
kunnen we het jongeren-
beleid op een hoger plan 
brengen.” Hij vervolgt: 

“We doen al heel veel goed.” 
En met een knipoog: “Maar 
het kan altijd beter.” 

Aanleiding voor het debat 
was het gemeentelijke 
afvalbeleid voor de periode 
2013 – 2016. Wethouder 
Ria Zijlstra hield de raad voor 
dat Uithoorn een achterstand 
heeft ten opzichte van de 
landelijke richtlijnen: te 
veel afval dat eigenlijk 
gescheiden zou moeten 
worden, komt terecht bij het 
restafval. Het college van 
b&w wil de inzameling 
daarom vernieuwen, zodat 
er betere resultaten behaald 
kunnen worden. 

Ondergrondse containers
Het heldere uitgangspunt 
van Zijlstra: gescheiden 
opgehaald afval levert de 
gemeente geld op, het inza-
melen van restafval kost 
geld. Zijlstra stelde dan ook 
voor gescheiden afval, 
zoals glas, papier, plastic en 
GFT-afval, wekelijks op te 

halen en voor het restafval 
ondergrondse containers te 
plaatsen in de wijken. 

Evaluatie
Vrijwel alle partijen plaatsten 
vraagtekens bij dit voorstel. 
Ze wilden weten of deze 
optie de beste keuze is voor 
Uithoorn. Zo wees raadslid 
De Boer van de PvdA op de 
technologische ontwikke-
lingen in de afvalverwer-
king. De Boer: “Wij zouden 

eerst een gedegen evaluatie 
willen zien van de huidige 
technische mogelijkheden, 
zodat Uithoorn daar even-
tueel bij kan aansluiten.”

Maatschappelijke 
gevolgen
Ook vertegenwoordigers van 
de andere partijen roerden 
zich. Raadslid Smits van 
het CDA wilde duidelijkheid 
over de kostenstructuur 
van de voorgestelde inzamel-
methode. VVD-fractievoor-
zitter Roosendaal vroeg zich 
af waarom het inzamelen 
niet goed werkt. Mocht 
aangepast beleid toch nodig 
zijn, dan wil de VVD weten 
welke kosten de aanpassing 
met zich meebrengt en 
vooral: wat de maatschappe-
lijke gevolgen zijn van het 
nieuwe beleid. 

Nieuw voorstel
Wethouder Zijlstra voerde 
argumenten voor de aanpas-
sing aan. Ze meldde dat er 
in Legmeer West al volgens 
het nieuwe inzamelprincipe 
wordt gewerkt en dat een 
enquête heeft uitgewezen dat 
95 procent van de inwoners 
van die wijk blij is met de 
ondergrondse containers. 
Voor de gemeenteraad was 
dat niet genoeg. Hij heeft het 
voorstel teruggeven aan de 
wethouder. Zij presenteert 
binnenkort een nieuw 
voorstel aan de raad. 

In deze afl evering 
van de rubriek ‘Vijf 
vragen aan’ geven 
we vijfmaal het woord 
aan raadslid Jordy 
Keimes, fractievoor-
zitter van het CDA in 
de gemeenteraad 
van Uithoorn.  

1 Waarom ben je 
actief geworden 

in de lokale politiek?
“Net als ieder ander heb ik 
over veel dingen een me-
ning. Op een gegeven mo-
ment stelde ik mezelf de 
vraag: ik kan wel van alles 
vinden, maar wat doe ik zelf 
om een positieve verande-
ring tot stand te brengen? 
Toen heb ik besloten de loka-
le politiek in te gaan. In 2004 
ben ik toegetreden tot het 
lokale bestuur van het CDA, 
sinds 2006 ben ik raadslid.”

2 Wat karakteriseert 
jou als raadslid?

“Ik heb een optimistische 
kijk en ga uit van gezond 
verstand. Met dat laatste 
bedoel ik dat je altijd de 
werkelijkheid moet beoor-
delen en je niet te veel moet 
laten leiden door bijvoor-

beeld voorschriften. Neem 
het onderhoud van een 
weg. Als de afspraak is dat 
er om de vijf jaar onderhoud 
wordt gepleegd en na drie 
jaar zie je dat er allerlei gaten 
in de weg zitten, dan moet 
je niet twee jaar wachten 
voor je er iets aan doet. 
Met meer complexe vraag-
stukken werkt het in feite 
precies zo.”

3 Welke onderwerpen 
hebben jouw 

speciale aandacht in de 
gemeenteraad?

“Ik ben ondernemer en daar 
heb je er niet vreselijk veel 
van in de lokale politiek. 
Ik vind het dan ook belang-
rijk dat Uithoorn onder-

nemerschap de ruimte geeft 
en meedenkt met bedrijven. 
Daarnaast zet ik mij in voor 
een bruisend dorpscentrum. 
Uithoorn ligt zo mooi aan 
de Amstel, daar zouden we 
meer mee kunnen doen.”

4 Wat inspireert je in 
je werk als raadslid?

“Wanneer je mensen uit de 
gemeente spreekt, dan geeft 
dat vaak veel energie. Kijk, 
het werk van een gemeente-
raadslid gaat echt niet altijd 
over grote onderwerpen. 
Dus wanneer je een signaal 
oppikt en het op de agenda 
van de raad kunt zetten, dan 
geeft dat veel voldoening.”

5 Het CDA zit nu in de 
oppositiebanken, 

wat betekent dat voor jou?
“Dat ik goed moet opletten. 
Als raadslid ga ik uit van 
heldere uitgangspunten, 
bijvoorbeeld dat de gemeente 
alle lagen van de bevolking 
goed moet bedienen. Het 
activiteitenaanbod voor 
 ouderen en jongeren, de staat 
van de openbare ruimte, 
dat is belangrijk. Die kern 
moet goed zijn. Ik let er dus 
vooral op dat de voorstellen 
van het college van burge-
meester en wethouders 
aansluiten op de uitgangs-
punten van onze fractie.” 

Op stap met Frank van Kooten

R A A D S V E R S L A G V I J F  V R A G E N  A A N  J O R D Y  K E I M E S  ( C D A ) R A A D S A G E N D A

Datum: 29 september
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: politiek debat

1   Opening, agenda, mede-
delingen, besluitenlijst 
7 en 14 juli 2011

 19.30 uur

2   Politiek debat, met 
interpellatie raadsleden 
en reactie college b&w

 19.45 uur 

3   Reactie b&w op rapport 
rekenkamer over 
onderwijshuisvesting

 20.00 uur

4   Stemming over onder-
werpen uit politiek 
debat en stemming 
over hamerstukken

 20.35 uur

Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads-
vergadering is op donderdag 
13 oktober 2011.

Stevig debat over 
inzamelen afval
Hoe gaat de gemeente Uithoorn 
om met het scheiden van afval 
en het ophalen daarvan? Die 
vraag stond centraal tijdens een 
debat in de gemeenteraad op 
donderdag 15 september. Een 
stevige discussie was het gevolg.

“Uithoorn ligt zo mooi 
aan de Amstel, daar zouden 
we meer mee kunnen doen”

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

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

“Als grootste fractie binnen 
de gemeenteraad willen we een 

voortrekkersrol vervullen” 
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