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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

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

AAnPAssinG KRuisinG AAn De ZOOm-ZeGGe-wiKKe

Afgelopen voorjaar zijn de kruisingplateau’s op Aan de Zoom aangelegd. Bij
het kruispunt Aan de Zoom-Zegge-Wikke is geconstateerd dat het vrachtverkeer van en naar de winkels van Deen en Aldi de aangepaste bochten
niet haalt. Daarom wordt deze kruising gedeeltelijk aangepast en komen er
schampblokken in de bochten, zodat de vrachtwagens de bochten niet meer
kunnen afsnijden.
wanneer?
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd in de week vanaf
1 oktober en zullen afhankelijk van het weer in de loop van de
week van 8 oktober zijn afgerond. Tijdens de werkzaamheden wordt een verkeerslichteninstallatie geplaatst om het
verkeer in goede banen te leiden.
meer info?
Met vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij de heren Disseldorp of Willemse. Beiden
zijn bereikbaar via tel.
0297-513111.
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Vervangen boomstructuur op
Aan de Zoom
De gemeente Uithoorn wil op Aan
de Zoom een nieuwe boomstructuur
opzetten. Dit betekent dat er bomen
gekapt worden. Die waar voldoende ruimte is, worden vervangen door
nieuwe bomen.

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

e

ALGemene inFORmAtie

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.

Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Opening vernieuwde
busstation uithoorn
“Een plek waar je als reiziger graag
even bent en een waar feest om in
Uithoorn de bus te pakken”. Aldus
wethouder Maarten Levenbach bij
de opening van het vernieuwde busstation op woensdag 19 september.
Ondanks het matige weer was het
een feestelijke bijeenkomst met veel
aanwezigen. De openingshandeling
is verricht door de wethouder en de
heer Alex Colthoff, hoofd Infrastructuur van de Stadsregio Amsterdam.
Duurzaamheid
Wethouder Levenbach vindt het dak
van zonnepanelen een sieraad voor
het station. Je stapt uit of in en je blijft
droog, je wacht op de bus en je blijft
droog en de zonne-uren leveren de
energie voor onder andere de klokken, het licht en het reizigersinformatiesysteem DRIS. De duurzaamheid
komt hier uitstekend tot zijn recht.
samenwerking
De wethouder is blij met de goede
samenwerking met de Stadsregio,
die de gemeente bij het vernieuwen
van het busstation heeft gesteund
met subsidie. Samen met Connexxion is de wachtruimte van een nieuwe
aanblik voorzien. De wethouder bedankte in het bijzonder de heer Zwik.
Hij heeft vanaf het begin geholpen bij
het zorgen dat Uithoorn ook voor de
minder valide reiziger goed bereikbaar en toegankelijk is geworden. De
gemeente zal het busstation beheren
en onderhouden.

uit drie provincies en twee concessies samenkomen. Het busstation
is een belangrijk knooppunt in het
openbaarvervoernetwerk van de regio. Het past mooi als schakel in de
vrije busbaanstructuur richting Ronde Venen, Aalsmeer en Hoofddorp.
De stadsregio wil fietsgebruik naar
openbaar vervoer haltes stimuleren
en het OV toegankelijk maken voor
iedereen. Ook heeft de stadsregio
subsidie verstrekt voor de zonnepanelen op de kappen van de perrons.
Alle elektriciteit die noodzakelijk is op
het busstation wordt opgewekt door
deze panelen. Het busstation heeft
nu ook betere en actuele reizigersinformatie én de herkenbare R-net uitstraling. Want ook hier komen hoogwaardige bussen en dat moet je kunnen zien. Ook de heer Colthoff prees
de samenwerking tussen stadsregio
en gemeente bij de snelle realisatie
van dit project.
De heer Zwik

nieuwe noord-Hollandse
energieafspraken 2012-2016

Op 12 september 2012 zijn deze
nieuwe afspraken bekrachtigd. Met
een druk op de knop door gedeputeerde duurzame energie Jaap Bond
is de ondertekening van de nieuwe

Bewonerswerkgroep
Met een bewonerswerkgroep is de
afgelopen periode overleg gevoerd
over het vervangen van de bomen.

Noord-Hollandse Energieafspraken
2012-2016 door alle 55 Noord-Hollandse gemeenten en de provincie
Noord-Holland officieel. Noord-Holland is daarmee de eerste provincie die de landelijke Lokale Klimaatagenda (LKA) concreet handen en
voeten geeft. Belangrijke thema’s
zijn duurzame nieuwbouw, duurzaamheid in bestaande bouw, lokale
energieproductie en energie neutrale regio. Het Servicepunt Duurzame
Energie Noord-Holland ondersteunt
de gemeenten bij de uitvoering van
de Energieafspraken.

Kapaanvraag
In totaal gaat het om het kappen van
33 populieren, 5 esdoorns en 2 elzen.
Voor deze bomen wil de gemeente
14 haagbeuken, 9 lindes en 9 amberbomen terugplanten. De haagbeuken worden geplant op het gedeelte
tussen Zijdelweg en Wikke. De lindes
en amberbomen worden om en om
geplant in het gedeelte tussen Wikke en Wederik. De zes grote essen
die worden verplant, worden eveneens verdeeld over het gedeelte tussen Wikke en Wederik. Als vervanging voor de essen worden lindes en
amberbomen geplant. De uitvoering
van de werkzaamheden is gepland in
het najaar (oktober-november).
Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan
kunt u contact opnemen met dhr. E.
Valkenburg van de afdeling Leefomgeving op tel. 0297-513111 of per email via gemeente@uithoorn.nl t.n.v.
dhr. E. Valkenburg.

Buurtendag Uithoorn:

Buurten in je eigen buurt was
een succes!
Op zaterdag 22 september was het
dan zover. Buurtbeheer Uithoorn organiseerde voor de vijfde keer Buurtendag. Dit jaar had Buurtendag een
andere opzet dan in voorgaande jaren. Er was nu niet op één plek een
evenement, maar op zes verschillende plaatsen in Uithoorn en De Kwakel. Dit bleek een groot succes te zijn:
er zijn veel bezoekers geweest.

Rol stadsregio
De heer Colthoff merkte op dat op
het busstation Uithoorn bussen van-

Noord-Hollandse gemeenten, marktpartijen en de Provincie Noord-Holland werken al enige jaren met ondersteuning van het Servicepunt
Duurzame Energie aan een duurzame gebouwde omgeving. Om deze
inzet en samenwerking ook na 2012
voort te zetten, waren nieuwe bestuurlijke afspraken nodig.

waarom bomen kappen?
De grote populieren op Aan de Zoom
voldoen niet meer aan de huidige beheers- en kwaliteitseisen. De bomen
zijn te groot geworden. Ze zijn ongeveer vijf jaar geleden op verzoek van
de bewoners en om veiligheidsredenen rigoureus gesnoeid (gekandelaberd). Deze snoeimethode moet iedere vijf jaar worden herhaald om de
bomen veilig te houden. Dit kandelaberen geeft een verhoogd risico op
vallende takken. Nieuwe takken die
op snoeiwonden ontstaan breken
makkelijk, omdat de aanhechting
minder stevig is dan bij takken die
tijdens een ongestoorde groei ontstaan. Om bovenstaande redenen
wil de gemeente Uithoorn 33 populieren kappen. Naast de populieren laat
de gemeente ook 5 esdoorns en 2 elzen kappen in het grasveld naast de
flat Zevenblad. Het gaat hier vooral
om het uitdunnen van het bomenbestand zodat andere bomen de ruimte
hebben om verder te groeien.

Met de werkgroep is afgestemd welke soorten worden teruggeplant voor
de populieren. Negen grote essen
aan het eind van Aan de Zoom waren
al voorbereid om te verplanten naar
de Zijdelweg, maar dat is niet doorgegaan. Deze bomen kunnen nu gebruikt worden ter vervanging van een
aantal populieren. Van de negen essen worden er zes verplant. Hierdoor
ontstaat een mooi groen beeld.

Gezellige ochtend
De dag begon met activiteiten in De
Kwakel en in Thamerdal. In De Kwakel was een echt Buurtontbijt opgezet waar goed gebruik van werd gemaakt. Veel Kwakelaars kwamen af
op het lekkere ontbijt dat klaarstond
op twee lange tafels onder partytenten. Die tenten waren wel even nodig, want de dag begon met een kleine regenbui. Maar dat mocht de pret
niet drukken en er werd gezellig gegeten en gepraat. Ook in Thamerdal
was het gezellig. Er was voor ieder
wat wils. Zo was er een heuse WipeOut baan voor stoere kinderen, een
viswedstrijd en een stoepkrijtwedstrijd. Daarnaast verzorgde een Big
Band muziek.
Veel Buurtbeheer in de middag
In de middag was er op drie plaatsen in Uithoorn wat te doen. Op het
Amstelplein verzorgde Buurtbeheer
Meerwijk een spectaculaire Buurtendag met heel veel acts en optredens.
Sprookjesgoochelaar Carlijn was
druk aan het toveren met en voor kinderen. Maar je kon ook zelf heel veel
doen. Zo waren er workshops voor
het maken van een schelpenhanger,
het beschilderen van een vogelhuisje en het maken van een herfstboeket. In Zijdelwaard zorgde het Shantykoor voor gezelligheid en konden
de bewoners onder het genot van
een kopje koffie mét wat lekkers praten over hun buurt. Buurbeheer

Legmeer organiseerde hun Buurtendag rondom de vernieuwde speelplek bij Muur. De speelplek werd meteen feestelijk geopend. Kinderen waren ook volop aan het spelen bij de
speelplek, het springkussen en dronken limonade uit een echte limonadefontein.
Afsluiten in de avond
De Buurtendag werd afgesloten in
het Centrum van Uithoorn. Er was
een Buurtdiner georganiseerd met
lekkere pasta’s, salades en andere heerlijke, thuisgemaakte gerechten. Na het eten kon men blijven en
genieten van een fantastische openluchtluchtvoorstelling, Film aan de
Amstel. Op een groot scherm in de
Dorpsstraat is de vrolijke Nederlandse film Alles is Liefde gedraaid.
meer weten over Buurtbeheer
Nieuwsgierig geworden? Op de vernieuwde website www.buurtbeheer.
uithoorn.nl kunt u nog veel meer lezen over deze dag en over Buurtbeheer.
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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.

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.

21 okt.

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

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.

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

30 sept.

27 okt.

2 okt.

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

Kwakelse Veiling, aanvang 20:00 uur, locatie KDO-kantine,
Vuurlijn 51 in De Kwakel.

Evenementen vanaf november 2012 staan op www.uithoorn.nl

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 Bilderdijkhof 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.

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.

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,-.

‘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.

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 19:30-23:00.
Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en ﬁlms. Aanvang: 19.30 uur,
Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

13 okt.

Najaarsmarkt in arbeidstrainingscentrum De Morgenster, De
Visserlaan 6. Hier kunt u artikelen kopen die door de cliënten
zijn gemaakt. De markt duurt van 13.00-16.00 uur. Toegang
gratis. Meer info: ATC De Morgenster, 0297-521942 of morgenster@onstweedethuis.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.
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.
tot 28 okt.

26 sept.

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, 17-11 en 24-11.
Tijd: 13:30-16:30 uur. Kosten: €210,-. Tel.: 020-6418680 en
www.jokezonneveld.nl
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.

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.

13 okt.

Dorpshuis De Kwakel. Darten. Het eerste open Kwakelse koppeltoernooi 501. Aanvang 13.30 uur. Inschrijving vanaf 12.00
uur. Kosten: €8,- per koppel.

13 okt.

Oratoriumvereniging Amicitia organiseert van 9.30-13.30 uur een
rommelmarkt in De Schutse, De Mérodelaan. Toegang gratis

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,-.

Wecycle-Binnie !
Nieuw mobieltje? De oude past natuurlijk makkelijk in de container
voor restafval. En dat is wel zo gemakkelijk. Maar weet u dat er in een
kilo mobieltjes meer goud zit dan in een kilo gouderts? Zonde om weg
te gooien! Goud uit afval halen is beter voor het milieu dan goud delven. Elektrische apparaten kunnen voor 75 tot meer dan 85% worden
gerecycled. Energiezuinige verlichting zelfs voor meer dan 90%. Op
deze manier hoeven we minder grondstoffen uit de natuur te halen en
verdwijnen er minder schadelijke stoffen in onze leefomgeving.
Wecycle
De gemeente heeft dan ook een contract met Wecycle. Deze garandeert dat uw elektronische afval niet wordt gerecycled in landen waar
weinig aandacht is voor mens en milieu. De gemeente krijgt van Wecycle ongeveer 80 euro per ton (1.000 kilo) ‘e-waste’. En dat komt uw afvalstoffenhefﬁng weer ten goede. Wecycle betekent dat we grondstoffen opnieuw in de kringloop brengen. Doet u mee? Op het scheidingsdepot bent u als inwoner van Uithoorn tijdens de openingsuren welkom
met uw oude mobieltjes, defecte apparaten en spaarlampen.
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 0297513111 als ‘Melding Openbare Ruimte’.

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) 513
111.
- 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.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Brandgans 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de draagconstructie. Ontvangen 21 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.

De Kwakel
- Hoofdweg 137, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee boorkelders
voor het oppompen van aardwarmte uit de bodem. Bezwaar: t/m 1 november
2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eger 43, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras.
Bezwaar: t/m 30 oktober 2012.
Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Weegbree 52, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger. Bezwaar: t/m 30 oktober 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Hugo de Grootlaan 21, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 31 oktober 2012.

WWW.UITHOORN.NL

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED ZUID’

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend dat ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijke Gebied Zuid’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting betreft de
gronden globaal begrensd door de Zijdelweg in het westen, onder meer de Bovenkerkerweg in het noorden, in het oosten door de Amsteldijk- Zuid en in het zuiden
door de gemeentegrens met Uithoorn. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 27 september 2012. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende dit ontwerp bestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.
Digitaal
Het digitale plan is formeel het rechtsgeldige plan. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Zuid’ digitaal raadplegen op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan direct inzien door in het tabblad ‘ID’ de
plancode NL.IMRO.0362.09C-OW01 in te vullen.

Papier
Het papieren ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende
de genoemde termijn ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (aanmelden via receptie). Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in pdf-vorm ook in te zien op
de gemeentelijke internetsite onder: ‘bestemmingsplannen-structuurvisies’, ‘welke ruimtelijke plannen zijn in voorbereiding’. Gedurende bovengenoemde termijn
kan een ieder een zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk bij de gemeenteraad (postbus 4, 1180 BA Amstelveen) kenbaar maken. De
zienswijzen kunnen naar keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 020 540
4911 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
Amstelveen 18 september 2012

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
- ‘Koffiehuys, Provincialeweg 30 te Uithoorn voor de verkoop van koffie en
broodjes.
- F.E. Trade B.V. Joh. Enschedeweg 90 te Uithoorn. Bedrijf is verplaatst.

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 26 september 2012

Uitnodiging

‘Luister eens naar mij’
Het puberbrein onder de loep
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‘Bereikbaarheid is voor Uithoorn van vitaal belang’
Lokale economie
Roosendaal kan het niet
genoeg benadrukken:
bereikbaarheid is voor
Uithoorn van vitaal
belang. En niet alleen voor

Levenslijn
Een ware levenslijn, dat is
buslijn 170 in de ogen van
Roosendaal. “Of je nu naar
het ziekenhuis moet, naar
het Concertgebouw wilt,

‘Komst sneltram mag geen
gevolgen hebben voor buslijn 170’
Raadslid Nick Roosendaal van de VVD.
“Sluit de Boterdijk niet af.”

Bereikbaarheid, dat is voor raadslid Nick
Roosendaal wat een gemeente prettig
maakt om in te wonen, werken of onder
nemen. Doorstroming, daar gaat het om.
“Het is niet leuk als je elke dag in de file staat.”
“Hoe zorg je nou dat een
gemeente prettig is om in
te wonen?” Raadslid Nick
Roosendaal van de VVD
vraagt het zich hardop af.
Het antwoord volgt meteen.
“Door te zorgen dat mensen
gemakkelijk thuis kunnen
komen. Niemand vindt
het leuk om elke dag in
een file te staan, zo simpel
is het. Bereikbaarheid
is wat mij betreft dan ook
een voorname taak van de
gemeente.”

viaduct
Terwijl hij zijn relaas doet,
staat Roosendaal op het gloednieuwe viaduct dat verrijst
op de plaats waar de nieuwe
N201 en de verbindingsweg
tussen Uithoorn en Amstelveen elkaar kruisen. “Deze
kruising zou gelijkvloers
worden”, vertelt het raadslid.
“Ik heb me hard gemaakt voor
de komst van een viaduct,
erg mooi dat deze er ook is
gekomen. Twee centrale
verbindingswegen zouden
anders geheid verstopt raken.”

het woongenot. “Mensen
die in Uithoorn werken
of ondernemen, moeten
hun bestemming ook snel
kunnen bereiken. Dat
maakt ons tot een aantrekkelijke vestigingsplaats en
dat is goed voor de lokale
economie.”
sneltram
Bereikbaarheid zit hem
voor Roosendaal niet alleen
in asfalt. Het openbaar
vervoer is eveneens van
vitaal belang. Roosendaal:
“Momenteel wordt onderzocht of de sneltram
van Amsterdam naar
Amstelveen doorgetrokken
moet worden. Wij vinden
dat een prima plan, zolang
het maar geen gevolgen
heeft voor buslijn 170.”

gaat winkelen in Amstelveen
of wil gaan stappen aan het
Leidseplein, met buslijn

170 ben je er zo. Als VVD
zetten wij in op een zo kort
mogelijke reistijd. Wij zijn
daarom benieuwd welke
plannen het college van b en
w verbindt aan de eventuele
komst van de sneltram.”
doorstroming
Roosendaal heeft nog meer
bereikbaarheidsidealen. Zo
pleit het raadslid voor verbreding van het Amstelveense

deel van de Zijdelweg.
“Die weg ligt er al veertig
jaar en in de tussentijd
is de bevolking verdubbeld.
Het is niet leuk als je daar
elke dag in de file staat.”
De Boterdijk, daar wil het
raadslid juist niets doen.
“Het is een beruchte
sluiproute, maar afsluiten
is een te simpele reflex.
Veilige doorstroming zou
voorop moeten staan.”

Raad praat over ondernemersfonds
De raad had veel vragen over
het nieuw op te richten
ondernemersfonds, tijdens
het informerend debat van
donderdag 13 september.
Het ondernemersfonds
moet projecten financieren
die het ondernemersklimaat
in Uithoorn stimuleren.
Het geld dat daarvoor nodig
is, willen de gemeente en
de Stichting Uithoorn in
Bedrijf (SUB) bij elkaar krijgen door de onroerendezaakbelasting op niet-woningen
met 10 procent te verhogen.
Dit leidde tot vele vragen.

“Belastingverhoging is een
zwaar middel”, verwoordde
Jaap Baak (CDA) een
gevoel dat ook bij PvdA en
DUS! leefde. “Dus hoe waarborgen we dat het geld ook
echt besteed wordt aan de
zaken waar het voor is bedoeld?” Wethouder Verheijen
gaf aan juist daarom te
hebben gewerkt aan een
intentieverklaring, zodat
een juiste besteding van de
gelden is gewaarborgd.
Een goede ‘citymarketing’
– het op de kaart zetten van
Uithoorn als ondernemers-

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

gemeente – is één van die
bestemmingen. Ook is er in
de raad zorg over onder meer
scholen die via de onroerendezaakbelasting extra geld
aan het ondernemersfonds
gaan betalen. Volgens de
wethouder komt dat geld
via het fonds weer terug bij
de instelling. Er is ruimte
om het gewoon aan de
onderwijsmiddelen, of juist
aan collectieve projecten,
te besteden. Donderdag
27 september staat het
onderwerp op de agenda
van de raadsvergadering.

Raadsagenda
Datum: 27 september 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording
door college 19.40 uur

3

Uitgangspunten
welstandsnota
19.50 uur

4

Instellen ondernemers
fonds 20.30 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 18 oktober
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Algemene informAtie

loket Wonen, Welzijn en Zorg op de
ouderendag in Uithoorn
Donderdag 4 oktober staat het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)
Aalsmeer/Uithoorn met een kraam
op de Ouderendag op Sportpark
Randhoorn in de Legmeer Uithoorn.
Hier kunt u informatie vinden over
wat het Loket WWZ doet en wanneer u terecht kunt bij het Loket.
Het Loket WWZ is één van de kramen waar u informatie en advies
kunt krijgen over het zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen.
Wij zien u graag bij de kraam van het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg!

gewijzigde uurtarieven zorgaanbieders
Met ingang van 10 september 2012 veranderen de uurtarieven van de zorgaanbieders voor
Huishoudelijke Verzorging in natura.
Op basis van de CAO Thuiszorg (VTT) worden
door het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) de uurtarieven met 2,2 % verhoogd.
Vanaf 10 september 2012 gelden de volgende
uurtarieven per zorgaanbieder:
Algemeen Thuiszorgbureau
€ 21,61
Amstelring
€ 23,61
Axxicom Thuishulp
€ 22,67
Flexicura
€ 23,71
Thuiszorg Aelsmeer
€ 22,44
Thuiszorg Service Nederland
€ 23,71
Tzorg
€ 22,39
De inning van de eigen bijdrage voor Huishoudelijke Verzorging vindt plaats via het Centraal

Administratie Kantoor (CAK). Betaalt u reeds de
maximale periode bijdrage? Dan merkt u weinig van de wijziging van de uurtarieven. Indien
u de hoogte van uw eigen bijdrage wilt berekenen, kunt u gebruik maken van de rekenmodule op de website van het CAK (www.hetcak.
nl). Wij maken u erop attent dat de uitkomst van
de berekening van de eigen bijdrage via de site
van het CAK slechts een indicatie geeft van de
eigen bijdrage die u gaat betalen.
Heeft u vragen over de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging en de mogelijke gevolgen voor uw eigen bijdrage? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina.

Werk en inkomen
niet bereikbaar
woensdag 3 oktober
De balie van
Werk & inkomen is
woensdag 3 oktober
zowel in het gemeentehuis
van Uithoorn als
Aalsmeer gesloten.
ook zal er deze dag in de
ochtend geen telefoon
spreekuur zijn.

Bekendmaking
Het Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn (G2) kan op grond van gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen
over de wijze waarop zij invulling geeft
aan haar bevoegdheden op grond van
deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo).
In het Besluit Wmo is de hoogte van de
financiële tegemoetkoming van de in de
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning vastgestelde voorzieningen opgenomen.
Per 1 september 2012 is een wijziging
opgenomen in het Besluit Wmo. De wijziging betreft de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging in natura. Op 4 september 2012 heeft het Dagelijks Bestuur
besloten het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2012 (versie 2) vast te stellen per
1 september 2012.
Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning
2012 (versie 2) ligt van 1 oktober 2012
tot en met 9 november 2012 ter inzage
in het gemeentehuis Uithoorn en in het
gemeentehuis Aalsmeer.

