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

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
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
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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

Balie Burgerzaken gesloten
op dinsdagmiddag 18 oktober
In verband met onderhoud aan het geautomatiseerde systeem is de
balie Burgerzaken op dinsdag 18 oktober vanaf 12.00 uur gesloten. Wij
staan weer voor u klaar op woensdag 19 oktober vanaf 8.30 uur. Onze
excuses voor het ongemak

Andere locatie voor spreekuur
Vrijwilligerscentrale uithoorn
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ALGemene inFORmAtie
wilt u in 2012 een groot
evenement organiseren?
Hoe moet u een groot
evenement aanmelden?
Als u een evenement gaat organiseren waarbij meer dan 2000 bezoekers verwacht worden dan moet u dit
ruim tevoren bij de gemeente melden. De politie Amsterdam-Amstelland moet in verband met het inzetten
van personeel tijdig weten welke grote evenementen er per gemeente gepland zijn. Dit komt de openbare orde
en veiligheid ten goede. Wij verzoeken u om het door u in 2012 te organiseren evenement voor 1 december
2011 bij ons te melden met een zogeheten meldingsformulier.
Aanvragen vergunning
is iets anders
Het invullen en opsturen van een ingevuld meldingsformulier, is niet hetzelfde als het aanvragen van een vergunning voor het evenement. Daarom moet u uiterlijk acht weken voor
aanvang van het evenement, de definitieve aanvraag voor dat evenement
bij de gemeente indienen. Het is dus
belangrijk dat u de vergunningsaanvraag tijdig verstuurt.
meld evenement tijdig aan
Indien u het evenement niet voor 1

weRK in
uitVOeRinG

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.
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GeDeeLteLijKe AFsLuitinG nOORDDAmmeRweG
VAnAF 27 sePtemBeR

Vanwege de aanleg van een fiets- en
voetpad voorlangs Noorddammerweg 44 in De Kwakel is sinds 27 september de oostzijde van de Noorddammerweg tussen de provinciale
weg N201 en de inrit van Noorddammerweg 1B/C afgesloten 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 duren. Op de N201
is een omleidingsroute aangegeven.
De omleiding loopt via de N201, Poelweg en Randweg. In verband met deze gedeeltelijke afsluiting is op de
N201 de links- en rechtsaf strook
naar de noordzijde van de Noorddammerweg afgesloten. Voor eventuele vragen kunt telefonisch contact
opnemen met de heer L. Disseldorp.
Hij is te bereiken via 0297-513111.

weRKZAAmHeDen
ALFOns ARiënsLAAn

Het deel van de Alfons Ariënslaan
tussen Potgieterlaan en Wiegerbruinlaan laten we opnieuw asfalteren. Eerst worden de fietspaden en
Met ingang van 5 oktober 2011 is het woensdagochtendspreekuur van de voetpaden herstraat.
de Vrijwilligerscentrale Uithoorn verhuisd. Het spreekuur vindt gedurende de herfst- en wintermaanden plaats in ’t Buurtnest, Ar- tijdelijke verkeersmaatregelen
thur van Schendellaan 59. Tel.: 06-20730223. Maandagmiddag- In verband met de veiligheid van de
spreekuur van 13.00-16.00 uur in ‘t Buurtnest. Woensdag- wegwerkers geldt tijdens het herstraochtendspreekuur van 09.00-13.00 uur in ‘t Buurtnest.
ten eenrichtingsverkeer. De rijrichting zal tijdens het werk wisselen. Na
het herstraten beginnen de asfalteringswerkzaamheden. Tijdens het
asfalteren is de Alfons Ariënslaan in
zijn geheel afgesloten voor auto- en
vrachtverkeer. Er wordt dan een omleidingsroute ingesteld..Volgens de
planning beginnen de werkzaamheden op 3 oktober en zullen eind oktober/begin november voltooid zijn.

december 2011 heeft aangemeld,
dan is de kans groot dat politie Amsterdam- Amstelland de aanvraag
negatief beoordeelt. Dit kan tot gevolg hebben dat de gemeente de vergunning niet kan verstrekken. Het is
dus belangrijk dat u tijdig weet of u in
2012 een evenement wilt organiseren. Deze procedure geldt ook voor
jaarlijks terugkerende evenementen.
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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.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Vragen en opvragen
meldingsformulier?
Met eventuele vragen en voor het
opvragen van een meldingsformu- Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
lier kunt u terecht bij de afdeling PuKlaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
bliekszaken, cluster Vergunningen, elke ma.
vrij spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclutelefoonnummer 0297-513111 of op middag
sief 1x koffie/thee).
de website www.uithoorn.nl.
t/m 14 okt. Expositie ‘360 graden Uithoorn, De Fotokring Uithoorn bestaat
40 jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze
expositie in de hal van het gemeentehuis Uithoorn. Gemeentehuis Uithoorn, 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.
t/m 22 nov. Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 oktober in 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/ 9.0015.00 uur. Sporthal de Scheg, Arthur van Schendellaan 100a
7 okt.
Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 uur. Aanvang
20.00 uur
11 okt.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 uur
11 okt.
Bingomiddag van ouderenbonden ANBO en KBO in wijksteunpunt Bilderdijk, Bilderdijkhof 1. Zaal open vanaf 13.30 uur. BinOpenbaar vervoer
go begint om 14.00 uur en duurt tot 16.15 uur. Info: H. ElserDe bussen van Connexxion rijden tijman, tel. 0297-566501. Toegang: gratis.
delijk via de Potgieterlaan. Om scha12 okt.
Buurtschouw Legmeer West, start bij Evenemententerrein, 19
de aan de bussen te voorkomen woruur
den daar tijdens de omleidingperio13 okt.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 uur,
de de twee (korte) verkeerdrempels
kosten: €5,- (incl. thee en teksten)
verwijderd. Na de asfaltwerkzaamhe13 okt. t/m Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgenden worden de drempels weer terug2 nov.
de donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
geplaatst.
Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: € 60. Nadere info: workshop@
metstem.nl en www.metstem.nl
informatie
14 okt.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
Met vragen of opmerkingen kunt u
om 19.30 uur. Kosten: € 2,00 p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
terecht bij de heer E.J. Warmerdam
14 okt.
Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en
van de afdeling Leefomgeving. Hij is
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur.
te bereiken via 0297-513111.
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com
HeRstRAten Ruit, RAAi
15 okt.
Rommelmarkt van C.O.V. Amicitia in De Schutse, De Merodeen ReiGeRsBeK
laan 1; 9.30-13.30 uur. Toegang gratis. Info: Mevr. A. van den
Maandag 10 oktober begint aanneBosch, tel. 0297-563879
mersbedrijf Gebr. Rijneveld Mijdrecht
15 okt.
Braderie op Amstelplein
b.v. in opdracht van de gemeente met
15 okt.
Rommelmarkt COV Amicitia in De Schutse, De Merodelaan 1.
het herstraten van Ruit, Raai en Rei9.30-13.30 uur. Toegang gratis. Info: Anita van den Bosch, tel.
gersbek. De aannemer begint met
0297-563879
Ruit, daarna Raai en tot slot Reigers16 okt.
De Wereldmaaltijd, 17.30-21.30 uur. Het Theehuis Amstelbek. Aangezien tijdens het herstraplein. Bij de wereldmaaltijd eet een persoon niet meer voedsel
ten de hele straat wordt afgesloten,
dan beschikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling.
zijn de bewoners via een persoonlijWie daarbij denkt aan een sobere of karige maaltijd, heeft het
ke brief gevraagd voor het begin van
mis! Het is een smakelijk en voedzaam 3-gangen diner. Kosde werkzaamheden hun auto elders
ten: Volwassenen € 20,-, kinderen v.a. 6 jaar € 10,- en jonte parkeren. De verwachting is dat de
ger dan 6 jaar gratis. Meer informatie: wereldwinkel.uithoorn@
werkzaamheden duren tot medio degmail.com.
cember, maar deze planning is me18 okt.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 19.30 uur
de afhankelijk van de weersomstan18 okt.
Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
digheden.
18+20 okt. Satsang (zingen mantras en mediteren in kleine groep). Multatulilaan 7. Inloop vanaf 19.30 uur. Begin: 20.00 uur. Kosten:
snoeien beplanting
€ 5. Info:Carla de Brave, 06-22608327.
Om het werk goed uit te kunnen voe22 okt.
Drie miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad,
ren moet over de openbare weg han12 nov t/m Pr. Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 uur. Kosten in totaal:
gend groen gesnoeid worden. De be10 dec.
€ 105,-. Info:Carla de Brave, 06-22608327.
woners zijn gevraagd ervoor te zor25 okt.
Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans,
gen dat ze dat groen gesnoeid heb19.30 uur
ben voordat het herstraten begint.
25 okt.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
28 okt.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
Parkeren tijdens werkzaamheden
om 19.30 uur. Kosten: € 2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
De werkzaamheden vinden plaats
28 okt.
H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor
per straat om zoveel mogelijk wegen
de modeshow:€ 1,50, kaarten voor modeshow incl. koffie/thee
bereikbaar te houden. Tijdens het
en pannenkoeken: € 6,50. Kaarten te koop in het wijksteunherstraten kan het dus voorkomen
punt Info: 0297-567209
dat u uw auto niet voor het huis kunt
29 okt.
Kwakelse veiling in KDO kantine
parkeren. Parkeer daarom tijdens de
30 okt.
Sylvia Robbemont, conference en liedjes
werkzaamheden in uw straat uw auto
“Liedjes uit het hart” heet het programma waarmee Sylvia Robop de parkeerplaats bij Zilverschoon
bemont babbelend en zingend een uitbundige sfeer doet onten Zevenblad.
staan. Thamerkerk, start 14.30 uur. Kosten € 12,-. Meer info:
www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297informatie
563709.
Met vragen of opmerkingen over de
uitvoering van het herstraten kunt u
terecht bij de heer E. Wanningen van
evenementen vanaf november 2011
de afdeling Leefomgeving, via tel.:
staan op www.uithoorn.nl
0297-513111.
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ALGEMENE INFORMATIE

Wist u dat u bij de gemeente Uithoorn ook kantoorruimte kunt huren?
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/
Hugo de Grootlaan nabij winkelcentrum Zijdelwaard ligt gebouw De
Hoeksteen (ontworpen door de be-

kende architect Gerrit Rietveld en gebouwd in 1963), waarin onder andere
bibliotheek Amstelland is gevestigd.
Er is voldoende gratis parkeergele-

genheid in de buurt. In dit gebouw is
per direct 111 m² bruto vloeroppervlakte (bvo) kantoorruimte voor verhuur beschikbaar. Deze kantoorruim-

te ligt op de begane grond en is daarom uitstekend toegankelijk. In overleg met de overige huurders kan tevens gebruik worden gemaakt van de

op de 1e etage aanwezige gemeenschappelijke vergaderruimte (bvo 45
m²). Dit (mede-)gebruik is inbegrepen
in de huurprijs ad € 116,50 per m² all-

in. In het gebouw is een lift aanwezig.
Wanneer u geïnteresseerd bent in
het huren van deze ruimte kunt u
contact opnemen met de heer J.H.E.
Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling, te bereiken via telefoonnummer 0297-513111.

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,
tel. 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:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening 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 inzage 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 inzage 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 , 0297513111
- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111
- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 november 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit tot verlenging maatregel eenrichtingsverkeer Randweg oost
van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 november 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Stelling 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning
op de eerste verdieping en het plaatsen van een veranda met balkon. Ontvangen 23 september 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 26 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
- Het Fort 40, omgevingsvergunning voor het vervangen van een berging. Bezwaar: t/m 9 november 2011.
- Het Korte Eind 1 HS26, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het tuinhuis, het vervangen van de berging en het vervangen van het achtergevelkozijn. Bezwaar: t/m 10 november 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Koolmees 2, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de
achterzijde op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 7 november 2011.
- Kuifmees 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 8 november 2011.
- Witkopeend 4 en 6, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning
aan de voorzijde op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 7 november 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan de heer Doornink voor het organiseren van
Monstermania op het parkeerterrein nabij het evenemententerrein LegmeerWest op 7 juli 2012 van 19.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 9 november 2011
Dorpscentrum
- Stationstraat 22-24, vergunning aan de exploitanten van Chinees Restaurant
“Jade”V.O.F. voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 25 september 2014;
- een drank- en horeca vergunning.
Bezwaar t/m 7 november 2011
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.

WWW.UITHOORN.NL

VERKEERSBESLUITEN

Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de
woning Johan de Wittlaan 42 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 16 november 2011 ter inzage. Daartegen kan tot
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

Europarei
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op de Randweg oost, richting
de Amstel de tijdelijke verkeersmaatregel tot het instellen van éénrichtingsverkeer
voor al het verkeer met uitzondering van (brom-)ﬁetsers te verlengen van 1 oktober 2011 tot en met 31 maart 2012, ten einde de overlast van zwaar bouwverkeer
te beperken en de veiligheid op de weg te verzekeren.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 16 november 2011 ter inzage. Daartegen kan tot
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
COLLECTEVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben voor de periode 10 t/m 15 december 2012
een vergunning verleend aan mevrouw P. Geijsberts-de Wal om namens de Nationale Oogcollecte een collecte te houden. .

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 10 oktober 2011 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. 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 brengt de rechtbank kosten in rekening.
VENTVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend aan de heer Gerretzen om in de periode van 14 november t/m met 3 december 2011 namens Granton Marketing b.v. in de gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
een promotiecampagne voor Nuon te voeren.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit tot uiterlijk 10 december 2011 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
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 brengt de rechtbank kosten in rekening.
OPENSTELLING WINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN IN 2012

Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben met ingang van 2009 besloten
de laatste zondag van de maand aan te wijzen als koopzondag. Een uitzondering
hierop zijn de maanden waarin 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag
vallen. In die maanden zijn deze dagen aangewezen als de dag waarop winkels
open mogen zijn. In de maand december is dat de zondag voor de Kerstdagen.
Koopzondagenregeling in 2012
In 2012 vallen Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag in de maand mei, dit houdt in
dat er in deze maand 2 koopzondagen zijn. Omdat er volgens de Winkeltijdenwet
maximaal 12 koopzondagen aangewezen mogen worden, is besloten de zondag
van de maand januari 2012 als koopzondag te laten vervallen.
In 2012 zijn op de volgende zon- en feestdagen de winkels open:
26 februari, 25 maart, 9 april (2e Paasdag), 17 mei (Hemelvaartsdag), 28 mei (2e
Pinksterdag), 24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november, 23 december.
Bezwaarmogelijkheid
U kunt hiertegen t/m 16 november 2011 schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Uithoorn.

Welke regels kun je als ouder stellen,
en welke juist niet? Hoe maak je
lastige onderwerpen bespreekbaar?
Deze en andere herkenbare opvoedvragen staan centraal tijden het
enerverende Opvoedtheater.
Het opvoeden van een kind is niet altijd
eenvoudig. Daarom nodigt Ria Zijlstra, wethouder
Jeugd & Onderwijs maar bovenal moeder, de
ouders/verzorgers van Uithoorn uit voor een
leerzame en enerverende avond Opvoedtheater,
op dinsdag 11 oktober in het gemeentehuis.

Uitnodiging

Kom naar
opvoedtheater
‘Aan het Zijdelmeer’

Tijdens het Opvoedtheater hoort u herkenbare
opvoedvragen voorbijkomen. U kunt actief
meedoen aan het theater, reageren op stellingen
en tips en oplossingen uitwisselen met andere
ouders. Uiteraard kunt u ook uw eigen opvoedvragen voorleggen.
Het Opvoedtheater is leuk, leerzaam en bovendien een uitgelezen kans om kennis te maken
met de activiteiten van het Centrum voor Jeugd
en Gezin in Uithoorn. Ria Zijlstra: “Ik ben benieuwd
naar uw bijdrage en hoop u op 11 oktober te
mogen verwelkomen in het theater. De koffie
staat om 19.00 uur klaar.” U komt toch ook?
Kom naar het Opvoedtheater!
Wat: een enerverende avond over opvoeden
Wanneer: dinsdag 11 oktober 2011
Hoe laat: start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Waar: opvoedheater ‘Aan het Zijdelmeer’,
gemeentehuis van Uithoorn, Laan van Meerwijk 16
Voor wie: de ouders/verzorgers van Uithoorn
met kinderen tussen de 12 en 18 jaar
(andere ouders ook van harte welkom)
Kosten: gratis

Het Opvoedtheater biedt een frisse blik op herkenbare opvoedvragen. Kom ook, op dinsdag
11 oktober in het gemeentehuis van Uithoorn. Toegang gratis, ontvangst vanaf 19.00 uur.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

ONDHEIDSMARKT 8 OKTOBE
Algemene informAtie

colofon

gezondheidsmarkt Aalsmeer, 8 oktober 2011

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

Op 8 oktober staat het Loket Wonen Welzijn
en Zorg (Loket WWZ) van 12.00 tot 17.00 uur
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Bekendmaking

De OVAK houdt u ﬁt van lijf en geest
De Ouderen Vereniging Aalsmeer-Kudelstaart weet van haar leden dat
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