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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

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 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.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op 0297513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

PRAAT MEE

OVER DE ONTWIKKELING
VAN SCHIPHOL EN OMGEVING!
Ga naar WWW.OMGEVINGSRAADSCHIPHOL.NL
en meld* je aan bij de Omgevingsraad
Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle
vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol
en omgeving bij elkaar komen.
*Aanmelden kan tot 31 oktober 2014.
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Omgevingsraad Schiphol start
op 1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en
omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Schiphol (CROS).
Denk mee
Heel belangrijk dus dat ook bewoners van Uithoorn hun stem laten horen.
Door mee te praten kun je invloed uitoefenen op het beleid dat wordt gemaakt
en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rond Schiphol en omgeving.
Ook kun je een bijdrage leveren aan adviezen die worden uitgebracht aan de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Waarover meepraten?
In de Omgevingsraad Schiphol wordt gesproken over de ontwikkeling van
Schiphol en de regio. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de kwaliteit van de leefomgeving, hinderbeperking, de ontwikkeling en het
gebruik van de luchthaven en de economische ontwikkeling van de regio.
Op welke manier kun je meepraten in de Omgevingsraad Schiphol?
Als inwoner uit de omgeving van Schiphol kun je op twee manieren deelnemen aan de Omgevingsraad Schiphol:
- Een bewonersorganisatie registreren 1
- Lid worden van een bewonersorganisatie 2
Registeren en lid worden kan tot en met 31 oktober 2014 bij www.omgevingsraadschiphol.nl

Zaterdag 27 September
Buurtbeheer Europarei nodigt u ook dit jaar
weer van harte uit om bij ons langs te komen,
ook zijn de kinderen natuurlijk van harte welkom.
12:00—13:30
Gezamenlijke Lunch
14:00 - 17:00
Spelenkermis
14: 00 - 17:00
Panna Toernooi
Henna tattoo
Schminken

In de coffeecorner kunt u genieten van een heerlijk bakje koffie of thee

Wethouder Hans Bouma: “ontwikkelingen van Schiphol raken ons in Uithoorn
allemaal. Ik hoop van harte dat iemand van onze inwoners zich aanmeldt voor
de Omgevingsraad, zodat ook het geluid van onze inwoners wordt gehoord.”
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.omgevingsraadschiphol.nl of www.uithoorn.nl. Uiteraard kunt u bij de gemeente Uithoorn terecht voor ondersteuning bijvoorbeeld bij het registreren van een bewonersorganisatie. U kunt bellen naar 0297- 51 3111 en vragen naar Judy Kars of Roos Gasseling. Of een
mail sturen naar communicatie@uithoorn.nl.

1 Je kunt een bewonersorganisatie registreren als achterbanorganisatie van de
Omgevingsraad Schiphol via het registratieformulier op deze website. Dit geldt
voor bestaande organisaties met meer dan 100 unieke leden, maar ook voor
nieuw op te richten organisaties die nog bezig zijn leden te werven. Zij kunnen
zich melden als kandidaat-organisatie.

Pontveer Nessersluis
gestremd
Waternet gaat een dijkverhoging maken ter hoogte van Pontveer Nessersluis aan de kant van de gemeen-

te De Ronde Venen. Het pontveer is
daarom gestremd van wo t/m vr op
24, 25 en 26 september (wk 39).

2 Als je nog geen lid bent van een organisatie, maar je wilt wel meepraten dan
kun je lid worden bij één van de geregistreerde achterbanorganisaties uit jouw
cluster. Door lid te worden van één van deze bewonersorganisaties kun je hun
werk steunen en praat je mee.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E 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 kunt u vinden in het 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.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29 augustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Anton Philipsweg 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van
lichtreclame. Ontvangen 15 september 2014.

De Kwakel
- Drechtdijk 89, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van
de woning in verband met brandschade. Ontvangen 15 september 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
dakopbouw. Ontvangen 16 september 2014.

WWW.UITHOORN.NL

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

Dorpscentrum
- Prinses Irenebrug. Onthefﬁng van het geluid aan aannemingsbedrijf Klein Wieringen voor het in de nacht maken van geluid tijdens werkzaamheden aan de
Prinses Irenebrug van 6 t/m 8 oktober 2014. Bezwaar t/m 28 oktober 2014.
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 75, het wijzigen van de zijgevel.
- Naast Achterweg 5, het dempen van een sloot.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Triangle Media voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden
om kenbaarheid te geven aan de Buurtverbinding op 10 oktober 2014. Bezwaar
t/m 27 oktober 2014.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 27 april 2015
tot en met 2 mei 2015 aan:

De heer R. van der Giessen namens de Stichting Oranje Fonds voor het houden
van een collecte te Uithoorn. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 4 oktober 2014 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.
BEKENDMAKING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED

De plaatsvervangend directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
maakt bekend dat het Algemeen Bestuur op 8 september 2014 heeft besloten dat
mevrouw E.M.J. Meijers met ingang van 1 oktober 2014 wordt benoemd tot secretaris van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het besluit is te raadplegen
via de website www.odnzkg.nl
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

‘Nieuwe zorgtaken zijn kans om hulpverlening te verbeteren’

Raadslid Iris Theijssen
van Gemeentebelangen

Ze is het jongste lid van de
gemeenteraad. De 26-jarige
Iris Theijssen van Gemeentebelangen blikt deze Raadspagina
kort terug op haar eerste halfjaar
als raadslid en beschouwt de
ontwikkelingen rondom de
zorgtaken die het Rijk binnenkort
overhevelt naar gemeentes.

Ze raakte een jaar
geleden betrokken
bij lokale partij
Gemeentebelangen
en kreeg in maart van
dit jaar meteen een
plekje in de gemeenteraad van Uithoorn
toebedeeld. Je kunt
dus gerust stellen dat
het snel gaat met de
26-jarige Iris Theijssen.
Maar dat wil niet zeggen
dat maatschappelijke
vraagstukken nieuw
voor haar zijn. Zo
ondersteunt ze alweer
tien jaar een gezin dat
bestaat uit een alleenstaande moeder en
twee jongens met
een gedragsstoornis.
Tante Iris
“Ik begeleid die jongens
een avond per week,
zodat hun moeder even

tijd voor zichzelf
heeft”, vertelt Theijssen,
die in het dagelijks leven
werkzaam is als BHVadviseur. “Ik raakte
bij het gezin betrokken
toen ik stage liep bij
een leverancier van
thuiszorg, een zorgkantoor. Inmiddels
ben ik ‘tante Iris’
voor de jongens.”
Zorgtaken
Theijssen vertelt over
haar betrokkenheid
bij het gezin in het licht
van de zorgtaken die
het Rijk per 2015 overdraagt aan gemeentes.
Uithoorn gaat daardoor veel nieuwe taken
uitvoeren. En dat terwijl
de financiële bijdrage
van het Rijk op zijn
zachtst gezegd niet
erg ruimhartig is.

Praktijkervaring
Theijssen: “Ik ben door
mijn praktijkervaring
niet ineens een expert.

dere instanties en
hulpverleners zich
over één situatie
ontfermen, dikwijls

‘Vaak ontfermen meerdere instanties
zich over één situatie, zonder regie’
Maar toch: ik ken de
werkelijkheid achter
de regels en abstracte
begrippen. In de
besluit vorming gaat
het vaak over geld,
terwijl het onderwerp
uiteindelijk over
mensen gaat. Als
gemeenteraad moeten
we samen voorkomen
dat het menselijke aspect
ondersneeuwt.”
Kwetsbare mensen
Een andere observatie
van Theijssen:
“Ik heb in de praktijk
gezien dat vaak meer-

zonder regie. Dat leidt
tot frustratie en
onzekerheid, terwijl
kwetsbare mensen
juist behoefte hebben
aan structuur en
voorspelbaarheid.”
Betere coördinatie
In de overheveling
van zorgtaken
naar gemeentes ziet
Theijssen daarom
zeker ook een kans.
“Ik hoop dat de nieuwe
situatie Uithoorn
de mogelijkheid
biedt de hulpverlening
beter in te richten.

Bijvoorbeeld door
de coördinatie van
de hulp te verbeteren.
Het zou mooi zijn
als ons dat lukt.”
Cijfers ontbreken nog
Om dat te kunnen
bereiken, moet
allereerst duidelijk
zijn hoeveel mensen
de gemeente dient
te ondersteunen, en
welk budget daarvoor
beschikbaar is. Die
cijfers zijn nog niet
bekend. “Dat is natuurlijk
erg vervelend”, vertelt
Theijssen. “Wethouder
Zijlstra en haar
ambtenaren werken
ontzettend hard,
maar voor die cijfers
zijn ze afhankelijk
van het Rijk. Het is
te hopen dat alles snel
boven water komt.”

Commissie bespreekt woonafspraken met Eigen Haard
Op 10 september jl.
ontving de commissie
Wonen en Werken
van de gemeenteraad
bestuursvoorzitter Jan
van den Berg Jeths
van Eigen Haard.
Hij gaf tekst en uitleg
bij de prestaties van
zijn organisatie.

Woningcorporatie Eigen Haard is verantwoordelijk voor
een flink aantal huur -en koopwoningen in Uithoorn.
Door middel van zogeheten prestatieafspraken kan
de gemeenteraad invloed uitoefenen op het sociale
woningbouwbeleid van de woningcorporatie.

Huurverhoging
In de prestatieafspraken
staat wat de gemeente
en Eigen Haard tussen
2014 en 2016 willen
uitvoeren en bereiken
op de woning markt.
Daarbij gaat het onder
andere ook over de
betaalbaarheid van
woningen. Van den
Berg Jeths verklaarde
dat Eigen Haard volgend
jaar de maximale
huurverhoging
doorberekent aan de
huurders, omdat de

corporatie extra
geld moet betalen
aan het Rijk. Raadslid
Gasseling van de
PvdA wilde weten of
er niet naar gestreefd

moeten langer thuis
blijven wonen.
Eigen Haard wil in de
nieuwbouwprojecten in
Uithoorn 35 woningen
zonder treden realiseren.

Eigen Haard wil in Uithoorn 35
woningen zonder treden realiseren.
moet worden om die
verhoging niet maximaal door te berekenen.
Daar wilde de
bestuursvoorzitter
niet aan. “Als we dat
doen, kunnen we minder investeren. Dat is
nu onverantwoord, de
woningmarkt is nog
steeds heel moeilijk.”
Toegankelijke
woningen
Belangrijk aandachtspunt de komende jaren
is de zorg. Daarin verandert veel. Mensen

In deze woningen is het
makkelijker om bijvoorbeeld met een rolstoel
te manoeuvreren.
Verloedering
Boterdijk
Tot besluit zijn er
vanuit de gemeenteraad zorgen over de
situatie aan de Boterdijk
in De Kwakel. In de
prestatieafspraken die
worden voorgelegd
staat dat op het terrein
dertien nieuwe woningen komen, deze
zouden in 2015

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

gebouwd moeten
worden. Al een paar
jaar geleden zijn de
oude huizen gesloopt.
Inmiddels is het
braakliggende terrein
verwilderd en omgeven door hekken.
De woningbouwcorporatie beloofde
in gesprek te gaan
met omwonenden.
Volgens raadslid Hazen
wist Eigen Haard
twee jaar geleden al
dat het terrein er niet
fraai bij lag. Dit was
bij Van den Berg Jeths
niet bekend, maar
hij beloofde de zaak
uit te zoeken. Raadslid
Verhaar gaf aan de
zaak in de gaten te
houden. Morgen
bespreekt de gemeenteraad de afspraken
met Eigen Haard.

Pas als duidelijk is
over welke gevallen
de budgetten verdeeld
moeten worden,
kan Uithoorn concreet
beleid formuleren.
Goede besluiten
Vooralsnog verkeert
Theijssen ergens tussen
positief en nieuwsgierig.
“We zijn als gemeente
goed op weg in de voorbereiding op de nieuwe
zorgtaken, maar er nog
niet klaar voor. Het is
januari voor je het weet
en wat we absoluut
willen voorkomen,
is dat er mensen tussen
wal en schip vallen.
Gelukkig denkt de hele
raad er zo over. Hopelijk
komen de cijfers snel
boven tafel en kunnen
er goede besluiten
worden genomen.”

RAADSAGENDA
Datum: 25 september 2014
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening en inspreken
burgers 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Convenant Prestatieafspraken gemeente en
Eigen Haard 19.40 uur

4

Stemmingen
(overzicht hamerstukken
op www.uithoorn.nl)
20.15 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 23 oktober 2014.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Hier vindt u ook de data van
commissievergaderingen.

