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Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur. Dinsdag,
donderdag, zondag en ofﬁciële
feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Nieuwe contracten
huishoudelijke verzorging
per 1 september 2013
De G2 heeft met ingang van 1 september 2013 zes zorgaanbieders gecontracteerd om huishoudelijke verzorging op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te leveren in Aalsmeer en Uithoorn.
In deze contracten zijn de volgende uurtarieven per zorgaanbieder afgesproken:
Zorgaanbieder

Oud tarief
HV1/HV2

Nieuw uurtarief HV 1

Nieuw uurtarief HV 2

Tzorg

€ 22,39

€ 21,00

€ 22,93

Zorgcentrum
Aelsmeer

€ 22,44

€ 21,50

€ 23,50

Axxicom

€ 22,67

€ 20,50

€ 22,93

Amstelring

€ 23,61

€ 22,00

€ 24,00

Flexicura

€ 23,71

€ 19,95

€ 22,93

Thuiszorg Service
Nederland

€ 23,71

€ 20,00

€ 23,00
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Bijeenkomst
‘MKB gaat voor duurzaam’

CO L O F O N

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
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Week van de Opvoeding: 7 t/m 12 oktober in Uithoorn

Ria Zijlstra: ‘opgroeien is geen
wedstrijd’
Volgende week is de week van de
opvoeding. Het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) heeft, samen met
haar partners, verschillende activiteiten georganiseerd (ww.cjguithoorn.nl). “Het delen van kennis en
de herkenbaarheid van ervaringen is
voor opvoeders/ouders een welkom
steuntje in de rug”, zegt Ria Zijlstra,
wethouder jeugd en onderwijs. Daarom besteden wij als gemeente uitgebreid aandacht aan ‘de Week van de
Opvoeding.”
Is opvoeden nou zo moeilijk?
Ria Zijlstra: “nou ‘moeilijk’ is niet het
juiste woord. Ik zou eerder zeggen
dat je regelmatig onzeker bent. Als
opvoeder/ouder groei je in je rol, je
groeit als het ware met je kind mee.
En in die ‘groeiperiode’ kun je wel advies gebruiken. Ik herinner me nog
goed dat ik zelf, net moeder van een
dochter, ook regelmatig onzeker
was. Op een bepaald moment, vraag
me niet meer wat het was, deed mijn
dochter iets later dan andere kinderen. Ik had meteen een ‘wat nu reactie’. Maar het consultatiebureau
merkte heel laconiek op: ‘het is zeker de eerste keer dat je kindje iets
later doet dan anderen? Die bevestiging dat het allemaal ‘normaal’ was,
luchtte mij toen erg op. En ik denk dat
iedereen wel zo’n verhaal heeft. Opgroeien is namelijk geen wedstrijd.
Ieder kind heeft zijn eigen tempo,
gaat lopen heel snel, dan duurt praten soms wat langer. Maar als ouder
is het goed te horen dat je niet de enige bent. Heerlijk toch als je kunt zeggen: Oh doen ze dat bij jou ook...”

een heeft een groot sociaal netwerk
van familie, vrienden en bekenden
en bij de ander is of het netwerk kleiner of bespreek je bepaalde zaken
niet. Of zaken zijn zo nieuw, bijvoorbeeld invloed van de sociale media,
dat je op zoek gaat naar advies buiten je ‘normale’ netwerk om.”
Dat kan dan een onafhankelijke deskundige zijn. Als je uit een wirwar van
adviezen moet bepalen wat het beste
bij jouw situatie past, dan is het prettig als je keuze wordt bevestigd door
bijvoorbeeld een medewerker van
het CJG. Hetzelfde geldt voor contacten met andere ouders. Als het
even niet lekker loopt met je kind, zijn
tips van collega-ouders heel welkom.
De gemeente organiseert daarom
bijvoorbeeld thema-avonden over
onderwerpen voor opvoeders. Dan
zie je die contacten ontstaan en dat
is heel waardevol.
Is een ‘Week van de Opvoeding’
in uw ogen noodzakelijk?
Ria Zijlstra: “noodzakelijk gaat me
te ver. Maar door de Week van Opvoeding is een logisch moment gecreëerd om opvoeden even voor het
voetlicht te halen. Iedere gemeente
vult dat anders in. Wij hebben gekozen voor een gevarieerd programma
waarbij aan ouders en kinderen gedacht is. Ik ben reuze benieuwd naar
het resultaat. Zelf ben ik in ieder geval bij het opvoedontbijt zaterdagochtend in Villa Kakelbont (zaterdag
12 oktober van 10.00-12.00 uur). Ik
hoop daar veel ouders te ontmoeten.

Komen adviezen niet
vanzelf naar je toe?
Ria Zijlstra: “deels natuurlijk wel,
maar het is niet vanzelfsprekend. De

Het is mogelijk dat de nieuwe uurtarieven gevolgen hebben voor uw eigen bijdrage. De inning van de eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging vindt
plaats via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Als 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 die berekening 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. Telefonisch zijn zij dagelijks te bereiken van 8.30 tot
12.00. Het telefoonnummer is (0297) 51 31 31.

In 2007 hebben de gemeente
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn de ambitie
uitgesproken in 2040 energieneutraal te zijn. Als leidraad heeft de regio de routekaart Amstelland-Meerlanden 2040 Energieneutraal opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn
concrete projecten benoemd. Eén
daarvan is de bijeenkomst over duurzaamheid die op 10 oktober wordt
georganiseerd door het MKB in de
regio.
De ambitie energieneutraal is een
grote uitdaging die wij als regio niet
alleen aangaan. Binnen het MKB in
de regio zijn diverse initiatieven en
ontwikkelingen bezig op het gebied
van energie en duurzaamheid. Deze
initiatieven juichen wij als regio toe
en bieden wij graag een podium.
Feestelijke bijeenkomst
10 oktober
Op 10 oktober 2013 van 16.00 tot
19.00 uur organiseert de regio Amstelland-Meerlanden daarom de bijeenkomst ‘MKB gaat voor duurzaam’. Deze feestelijke bijeenkomst
vindt plaats in Galerie Sous Terre te

Verschillende interessante
sprekers
Wethouder Ria Zijlstra opent de bijeenkomst. Chef-kok Jonathan Karpathios vertelt over zijn drijfveren om
duurzaam om te gaan met eten en
voorziet ons van zijn duurzame hapjes en drankjes. Onder leiding van
Gijs Weenink van de DebatAcademie
gaan partijen vanuit de samenleving,
onderwijs, overheid en het bedrijfsleven met elkaar in debat. Algemeen
directeur van De Meerlanden Ger de
Jong vertelt over de voordelen van
duurzaam ten opzichte van traditioneel. Ten slotte wordt de Duurzaam
MKB Award uitgereikt door Sharona
Ceha van Urgenda. Aansluitend vindt
een netwerkborrel plaats.
Aanmelden
Opgeven kan nog tot uiterlijk 5 oktober
bij Secretariaat_Pubz@uithoorn.nl.
Wees wel snel, want het aantal plaatsen is beperkt.

(Brom) Fietsers opgelet: vanaf
7 oktober omrijden bij Boterdijk
PWN (waterleiding) begint rond 7 oktober met de vervanging van de kapotte waterleiding in de Boterdijk. De
leiding is tussen huisnummer 40 en
94 eind augustus 2013 stuk gereden
door een te zwaar voertuig. PWN is
ongeveer 4 weken aan het werk. Tijdens die periode moet er omgeﬁetst
worden.
De aanleg van een nieuwe waterleiding duurt ongeveer 4 weken. De Boterdijk wordt in die 4 weken telkens
in delen afgesloten voor alle verkeer. Het weggedeelte waar PWN
aan het werk is, is helemaal niet toegankelijk. PWN zorgt er voor dat aanwonenden wel bij hun woning kunnen komen. PWN start aan de oostzijde van de Boterdijk (zijde Watsonweg). Op de plekken waar de waterleiding is hersteld, mag uitsluitend bestemmingsverkeer rijden. De betonblokken schuiven met het werk mee
en worden steeds een stuk naar het
westen verplaatst.
Doorgaand verkeer
Als PWN klaar is, herstelt de gemeen-

Fietspad Noorddammerweg
Half november 2013 begint de gemeente met de aanleg van het ﬁetspad Noorddammerweg tussen de
huidige provincialeweg N196 en de
Vuurlijn.
Vanwege de aanleg van dit fietspad worden 23 bomen in de oostelij-

Aalsmeer en is voor ondernemers
in de regio die zelf met duurzaamheid bezig zijn, zich graag op dit gebied verder willen ontwikkelen of benieuwd zijn hoe anderen dat doen.

ke berm van de weg verwijderd. Deze bomen staan op het gedeelte tussen de N196 en de begraafplaats en
op het gedeelte langs Sportcomplex
Qui Vive. Nadat het ﬁetspad is gerealiseerd zal er 13 nieuwe bomen worden aangeplant op het gedeelte tus-

te de weg. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken. Onder
voorbehoud van de (weers-)omstandigheden is de Boterdijk rond 15 november 2013 weer in twee richtingen
open voor alle verkeer. De gewichtsbeperkingen voor zware voertuigen
blijven onverminderd van kracht.
Omleiding (brom)ﬁetsverkeer
Tijdens de bovengenoemde werkzaamheden wordt het (brom)ﬁetsverkeer omgeleid vanaf de kruising Boterdijk-Traverse via Traverse, Linie,
Vuurlijn en Watsonweg. Het ﬁetsverkeer vanaf de kruising WatsonwegBoterdijk wordt omgeleid via Watsonweg, Vuurlijn, Linie en Traverse naar
de Boterdijk.
Reconstructie Boterdijk
Voor de deﬁnitieve reconstructie van
de Boterdijk naar een ﬁetsstraat (‘met
auto te gast’) treedt de gemeente in
2014 met bewoners in overleg. Die
reconstructie staat voor 2015 gepland, nadat o.a. bouwplan De Oker
is afgerond.

sen de N196 en de begraafplaats. Op
het deel bij Qui Vive is er in de toekomstige situatie onvoldoende ruimte om nog bomen aan te planten. De
overige 10 bomen komen op de bomenbalans te staan.
Meer informatie kunt u teruglezen op
www.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N 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.
VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via www.
ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en
Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297 513111.
- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid
en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111.

Vervolg op volgende blz.
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o f f i ci ë L e m eD eD eL in G en en be k e n D mA k in Ge n
Vervolg van vorige blz.
-

-

Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl
Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met 17
oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.
inGeDienDe AAnVrAGen omGeVinGsVerGunninG

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.

bedrijventerrein uithoorn
- Industrieweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw. Ontvangen 20 september 2013.
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.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 30, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 7 november 2013.

-

Amstelplein, ontheffing van het geluid aan Bilfinger Real Estate B.V. voor het
vervangen van de roltrappen in Winkelcentrum Amstelplein op 19 oktober 2013
vanaf 16.00 uur t/m 20 oktober 2013 tot 16.00 uur of op 26 oktober 2013 vanaf
16.00 uur t/m 27 oktober 2013 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 8 november 2013.
Amstelplein, vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 7 en 14 december
2013. Bezwaar t/m 8 november 2013
oVeriGe bekenDmAkinGen

Bekendmaking Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2013 (versie 2)
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van de 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 tegemoetkomingen van de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen opgenomen.
Op 15 september 2013 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het Besluit financiële
tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2013 (versie 2) met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 september 2013.
Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2013
(versie 2) ligt van 30 september 2013 tot en met 8 november 2013 ter inzage in de
gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn.

www.uithoorn.nL

bekenDmAkinG zon- en feestDAGenopensteLLinGen
winkeLs in uithoorn

De raad van Uithoorn heeft op 26 september 2013 de verordening Winkeltijden Uithoorn 2013 vastgesteld. Op basis van deze verordening mogen alle winkels in Uithoorn op zon- en feestdagen geopend zijn van 10.00 uur tot 22.00 uur. Deze regeling geldt vanaf zondag 29 september 2013.
openbAre kennisGeVinG

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de programmabegroting van de bestuursdienst voor 2014, in het gemeentehuis Laan van
Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.
Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten:
- voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk € 8,25
- voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk € 94,35
- voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk € 73,10
Uithoorn, 2 oktober 2013

beLeiDsreGeL sLuitinGsuur

De burgemeester heeft in het kader van de openbare orde en veiligheid de beleidsregel vastgesteld dat (nieuwe) exploitanten van shoarmazaken niet meer in aanmerking komen voor een later sluitingsuur.

