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Begrotingskrant Gemeente Uithoorn 2013

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2013 opgesteld. Op donderdag 8 november staat de
begroting op de agenda van de raad. U bent van harte welkom bij
deze vergadering die om 19.30 uur begint.

10 oktober 2012
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Achtergrond ombuigingsvoorstellen
Aan de basis van de ombuigingsvoorstellen liggen de nota Nota Financieel
Gezond en het Programmaplan 2013. In mei van dit jaar heeft het college de
raad de nota Financieel Gezond aangeboden. In deze nota werden de effecten van de verschillende keuzes in beeld gebracht. De nota beschreef een
aantal ‘knoppen’ waaraan gedraaid kon worden om te zorgen voor een financieel gezond en zelfstandig Uithoorn. Het Programmaplan 2013 is eveneens
besproken in mei van dit jaar. Bij de behandeling daarvan heeft de raad in moties de kaders meegegeven voor de noodzakelijke ombuigingen. Voor het realiseren van deze ombuigingen van circa € 2 mln.- bleek het onvermijdelijk
dat ook aan de knop voorzieningen gedraaid moest worden

Negatief saldo voor 2013
De begroting 2013 laat een negatief saldo zien van meer dan
€ 900.000. Dat betekent dat de begroting in 2013 niet sluit. Het meerjarenperspectief tot 2016 daarentegen is wel weer structureel sluitend.
Maar er zijn wel pittige maatregelen nodig om dit te bereiken. Het college stelt in zijn meerjarenbegroting aan de raad een besparing van 2
miljoen euro voor.
Waarom is dit ingrijpen noodzakelijk?
Uithoorn ontvangt minder geld van Den Haag (uitkering gemeentefonds). Daarnaast wordt Uithoorn geconfronteerd met kostenstijgingen, interen op reserves en met hoog oplopende rentelasten. Dit leidt
bij ongewijzigd beleid tot begrotingstekorten. Tekorten die oplopen
naar mate de tijd verstrijkt. Uithoorn wil een zelfstandige gemeente
zijn én blijven. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Het is dus onvermijdelijk om nu
bij te sturen. In dat kader doet het college een aantal ombuigingsvoorstellen aan de raad. Het gaat in totaal om een bedrag van 2 miljoen euro. Het college kiest daarmee voor een meerjarenbegroting 2013-2016
die meer dan structureel sluitend is. Het jaar 2013 laat weliswaar nog
een negatief resultaat zien. Dit komt vooral omdat er in het eerste jaar
altijd sprake is van frictiekosten e.d. Ombuigingen bij verenigingen en
instellingen moeten uiteraard zorgvuldig gebeuren, en dat vergt tijd.
Om deze tijd te overbruggen, wordt in 2013 geld ingezet uit de budgetegalisatiereserve.

Uitgangspunten
Het college heeft drie uitgangspunten geformuleerd, die schetsen hoe Uithoorn er over 10 jaar uit moet zien. Deze drie uitgangspunten luiden als volgt:
De gemeente Uithoorn
1. Bevordert eigen kracht en stimuleert het zelf doen! (Geen vangnet, maar
springplank).
De gemeente regisseert en faciliteert, maar benadrukt ontplooien van eigen initiatief en het zelfdoen door inwoners en/of bezoekers. Houdt verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbaren.
2. Is financieel gezond
De gemeente zoekt versobering en differentiatie als het gaat om diensten,
service en voorzieningenniveau. Daarbij is aandacht voor nieuwe manieren van efficiënt samenwerken.
3. Werkt samen
Waar mogelijk zoeken we in de volle breedte partners (ondernemers, regionale gemeenten etc.) om ontwikkelingen op te pakken en elkaar te versterken.

De gemeenteraad besluit op 8 november over het voorgestelde pakket aan maatregelen. Verenigingen en instellingen die door de maatregelen getroffen worden, hebben allemaal een brief van het college
ontvangen.

Tweede voortgangsrapportage
Hoe staat de gemeente er nu financieel voor?

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober de
tweede voortgangsrapportage 2012 voor de begroting vastgesteld.
Op 8 november behandelt de gemeenteraad de rapportage.
B&W informeren de raad elk jaar met twee tussentijdse voortgangsrapportages over de uitvoering van de begroting in het lopende boekjaar.
Het doel van deze rapportages is om de raad de mogelijkheid te bieden
bij te sturen. De tweede voortgangsrapportage geeft de situatie weer per
half september 2012. In de voortgangsrapportage worden alleen financiële afwijkingen en afwijkingen op bestaand beleid gemeld.
De situatie van half september 2012 laat een sluitend saldo zien van
€ 0,-. De grootste afwijkingen betreffen een nadeel op de inkomsten
Bouwleges, nadeel door uitstel inkomsten voor het Uithoorns Vervoer en
Verkeersplan (bijdragen derden) en een voordeel op Rente en Dividend.

De voorstellen die het college aan de raad voorlegt zijn vanuit deze basis opgesteld. De accenten worden per programma anders gelegd. Daarbij is steeds
scherp gekeken naar het maatschappelijk effect van de ombuigingsvoorstellen en ingezet op de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers.

Inzage stukken
De stukken voor de begroting liggen vanaf woensdag 10 oktober 2012
voor iedereen ter inzage op de volgende locaties:
- De receptie van het Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16,
- De bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1
- Het dorpshuis in De Kwakel, Kerklaan 16
Uiteraard zijn de stukken ook te vinden op www.uithoorn.nl.

Inspreken of mening geven
Wilt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad? Dat kan tijdens een openbare hoorzitting op 31 oktober 2012 (start 19.30 uur) in het
gemeentehuis. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de griffie. We verzoeken u dit schriftelijk of per e-mail te doen vòòr maandag 29 oktober 2012.
E-mail: griffie@uithoorn.nl of per post: gemeente Uithoorn, t.a.v. de Griffie, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Begroting op hoofdlijnen
De (meer)jarenbegroting 2012-2015 laat in 2013 een negatief resultaat zien van - € 916.080. Met uitzondering
van 2013 sluiten alle daaropvolgende jaren met een overschot. De relatief hoge omvang van de totale baten
en lasten in 2013 is het gevolg van incidentele wijzigingen door de uitwerking van de nota Financieel Gezond.

Overzicht (structurele) lasten en baten (meerjaren)begroting 2013-2016
Totaal meerjarenperspectief:
2013
Baten
Lasten
Totaal resultaat (incidenteel/ structureel)
Waarvan:
Incidenteel
Structureel

2014

2015

2016

71.065.559
71.981.639

59.316.790
58.928.909

60.387.000
59.179.134

55.382.900
53.361.571

-916.080

387.881

1.207.866

2.021.329

-1.371.675
455.595

507.793
-119.912

159.440
1.048.426

997.619
1.023.710

Inkomsten

2012

2013

% 2012

% 2013

1
2.
3.
4.
5.
6

12,51
4,33
24,56
5,36
4,42
4,32

12,75
4,34
24,24
4,86
9,64
16,15

22,55%
7,80%
44,25%
9,65%
7,96%
7,79%

17,72%
6,03%
33,67%
6,76%
13,39%
22,44%

55,50

71,98

100,00%

100,00%

Belastingen en rechten
Dividend/belegging/financiering
Algemene uitkering
Uitkeringen sociale voorzieningen/maatschappelijke zaken
Overige inkomsten
Aanwending reserves

Totaal

Programma

2012

2013

% 2012

% 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4,78
0
7,93
0,40
1,52
14,46
4,43
2,62
7,75
11,61
0,00

5,30
0
7,66
0,43
13,70
14,35
3,84
2,72
13,29
10,55
0,11

8,62%
0,00%
14,28%
0,73%
2,75%
26,06%
7,98%
4,71%
13,96%
20,91%
0,00%

7,37%
0,00%
10,65%
0,60%
19,03%
19,94%
5,34%
3,78%
18,47%
14,66%
0,16%

55,50

71,98

100,00%

100,00%

Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening
Ontwikkeling dorpscentrum
Duurzaam Uithoorn
Economie en ondernemen
Bereikbaarheid
Meedoen en meedenken
Opgroeien in Uithoorn
Veiligheid
Wonen in Uithoorn
Financieel gezond Uithoorn
Onvoorzien

Totaal

*bedragen zijn in miljoenen euro’s

INKOMSTEN 2013

INKOMSTEN 2012

11
5

6

6

1

Programma 2013

Programma 2012

1

10

1

11

2

2

5
6

3
3

4

3

3

9

5

1

10

2

4

2

8

7

4

9

8

4

5

7

6
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COLO 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

e

n

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
		
19.00-00.00 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.

‘Papier hier’ zegt Binnie!
Bij de sorteeranalyse van afval in
2010 bleek dat 13% van het Uithoorns restafval herbruikbaar papier

was. Apart ingezameld vormen oud
papier en karton een goede grondstof. In Nederland wordt 90 % van de

w

s

papieren en kartonnen verpakkingen
gemaakt van oud papier. Het oud-papierbedrijf sorteert uw papier en karton, perst het in balen en vermaalt het
tot vezels. Door toevoeging van water ontstaat een papierbrij. De sorteermachine haalt nietjes en plastic
eruit en een wasmiddel drijft de inkt
in bellen naar boven. Na verwijdering van de inkt blijft er pulp over als
grondstof voor nieuw papier en karton.
Houtvezels voor papier en karton komen steeds vaker uit goed beheerde bossen, maar de productie kost
grondstoffen, water en energie. Hergebruik van papier en karton is beter
voor het milieu. In Uithoorn staan bij
appartementen en flats ondergrondse papiercontainers, de andere huishoudens hebben een grijze container met een blauw deksel. Deze worden eens per 4 weken geleegd, volgens de afvalkalender. Kranten, folders, tijdschriften, kartonnen en pa-

pieren verpakkingen, wc- en keukenrolletjes kunnen in de papiercontainer. Een enkel nietje of kunststof venstertje is geen bezwaar, maar plastic
folie om een tijdschrift moet er eerst
af en bij het kunststofafval gedaan
worden. Verpakkingen met een waslaag of een plastic laagje, zoals melkpakken, moeten bij het restafval. Papiercontainer vol? Breng het papier
naar het scheidingsdepot! De kosten van het verbranden van restafval worden namelijk aan u doorbelast
via de afvalstoffenheffing. Voor oud
papier krijgt de gemeente een goede
prijs.. en die prijs is indirect voor u !
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 de
digitale Melding Openbare Ruimte of
telefoon 0297-513111.

23 okt.

Soccer by night in sporthal KDO. 12.00-16.30 uur. Tijdstip per leeftijdscategorie: 12.00-13.30 uur 8 t/m 10 jaar; 13.30-15.00 uur 11 t/m
13 jaar; 15.00-16.30 uur 14 t/m 16 jaar. Zoek snel een team van 5
tot 10 spelers bij elkaar en meld je aan, want VOL = VOL. Stuur een
mail naar marcella@obs-dekajuit.nl met de volgende gegevens:
naam team, welke leeftijdscategorie, namen spelers, leeftijd spelers, e-mailadres contactpersoon. Kosten: € 10 per team. Meer info:
marcella@obs-dekajuit.nl

26/27 okt.

Toneelgroep Maskerade speelt ‘Plotseling thuis’ van Francis Durbridge. Plaats Alkwin Kollege. Entree: € 10. Aanvang: 20.15 uur. Reserveren via: www.toneelgroepmaskerade.nl of via 06-29131030.

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

27 okt.

Kwakelse Veiling, aanvang 20.00 uur, locatie KDO-kantine, Vuurlijn
51 in De Kwakel.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

27 okt.

Halloween Kinderdisco in Jongerencentrum The Mix. 16-19 uur.
Kosten: € 5 incl. onbeperkt limonade, een zak popcorn en een verrassing. Kaartverkoop bij Trendclub (Oude dorp) en Second Joy
(Joost van den Vondellaan).Reserveren via reserveren@thegoodmen.nl. Toegang voor begeleiding is gratis.

27 okt.

Halloweentocht voor kinderen van 7 t/m 13 jaar vanaf Amstelplein
waar tevens eindpunt is. Wil je dit ook meemaken? Meld je dan snel
aan met een begeleider op halloween.uithoorn@gmail.com of schrijf
je in op de lijst die misschien bij jou op school hangt. Ook als je met
vrienden inschrijft zijn begeleiders verplicht. Vanaf 18.45 uur mag er
elk kwartier een groepje (max 20 pers.) vertrekken en het laatste
groepje start om 20.45 uur. De tocht duurt ong. 40 min.

2 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.

3 nov.

Filatelistenvereniging Uithoorn organiseert postzegelruilbeurs. Dienstencentrum Bilderdijkhof. 10.00-15.00 uur. Toegang: € 1,50. Jeugd
gratis. Ook op 1-12-2012; 5-1-2013; 2-2-2013; 2-3-2013; 6-4-2013
en 4-5-2013..Info: leoschilp@hetnet.nl

3 nov.

Eetkamer ‘Goede genade’. 18.00-20.30 uur. Evangelische
Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3. Gratis maaltijd. Ook op 8 nov. en 12 dec. Tevoren aanmelden via www.
eetkamergoedegenade.nl of 0297-523272.

Muziekvereniging KnA Uithoorn organiseert A Music Night Out: Classic meets Rock. Locatie 7 Street, de voormalige studio van Endemol langs de N201. Programma duurt van 20.00-22.30 uur. Kosten:
€10,- p.p. Meer info: www.amusicnightout.nl

4 nov.

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

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvingen. Er
kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

9 nov.

Vogelvereniging De Groenling organiseert vogelshow in Sportcomplex KDO, Vuurlijn 51. Vrijdag 9 november is om 20.00 uur de opening. Zaterdag 10 november open van 10.00 uur tot 18.00 uur en
zondag 11 november van 10.00 uur tot 16.00 uur. Entree is gratis.
Zie ook: www.goenling.nl

16 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: € 2,-

16 nov.

Mozart en Spohr Concert door Chr. Oratorumvereniging Amicitia in
R. K. Kerk De Burght, Potgieterplein. Uitvoering met solisten en orkest Continuo. Het geheel staat onder leiding van dirigent Toon de
Graaf. Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 23. (CJP/65+ € 22.) Nadere info: www.amicitia-uithoorn.nl

17 nov.

Intocht Sinterklaas: 10.00 uur Dorpscentrum - Wilhelminakade.
13.30 uur  Winkelcentrum Zijdelwaard. 18.00 uur  Intocht Sinterklaas
in De Kwakel (start evenemententerrein)

18 nov.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk een pianorecital van
Folke Nauta met werk van Schubert en Voriset.

23 nov.

Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

25 nov.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvingen. Er
kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

30 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-

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.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

elke ma.dag Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 uur. Kosten:
€1,75.
1e di.dag
v.d. maand

Buurtbeheer staat iedere eerste dinsdag van de maand van
09.30-11.30 uur met Kate & Go bij de hoofdingang van het winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

tot 28 okt.

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.

t/m 20 okt.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

11 okt.

Van 5 t/m 15 oktober 2012 is de Beechavenue in Schiphol-Rijk (gemeente Haarlemmermeer) volledig afgesloten voor al het verkeer. De
provincie Noord-Holland legt dan de fundering aan van de brugpijler
voor een nieuw viaduct over de Beechavenue. Het verkeer op de nieuwe N201 rijdt straks over dit viaduct richting de Waterwolftunnel en de
A9 bij Amstelveen, of richting de A4 bij Hoofddorp.
De afsluiting gaat in op vrijdag 5 oktober om 20.00 uur en geldt voor het
gedeelte van de Beechavenue tussen Sikorskylaan en Aalsmeerderweg in Rozenburg. Het verkeer wordt omgeleid. Het verkeer
vanuit de richting Hoofddorp rijdt via de parallelweg Kruisweg (tijdens deze periode eenrichtingsverkeer) vanaf de
Aalsmeerderweg richting Fokkerweg. Verkeer vanuit de
richting Schiphol-Rijk rijdt via de Fokkerweg – Koolhovenlaan – Folkstoneweg naar de Aalsmeerderweg. Op maandag 15 oktober om 05.00 uur
is de weg weer vrij.

u

Activiteiten en evenementen

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

Verkeersoverlast door
wegwerkzaamheden provincie

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.

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

i
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12 okt.

Deze maand vindt in de provincie Noord-Holland de derde editie van
Oktobermaand Kindermaand plaats. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt kinderen gratis toegang tot culturele instellingen en culturele activiteiten. Ook op zondag 7, 14, 21 en 28 oktober. Meer informatie: www.kindermaand.nl

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

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,-.

21 okt.

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.

21 okt.

Zazi concert in Thamerkerk, o.a. Franse Chansons. 14:30-17:00 uur.

22 okt.

Muziek- en Dansmix in sporthal De Scheg. 13.00-16.00 uur. Workshop voor kinderen tussen 5 en 12 jaar. Deelname: €1,50. Nadere
info: Miranda Keukelaar, combinatiefunctionaris cultuur, miranda@
icb-deregenboog.nl

Evenementen vanaf december 2012
staan op www.uithoorn.nl
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Off i ci ë l e m ed e d e l i n gen e n beken dm akin g e 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 wor-

den 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:
- 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.
- Herroepen verkeersbesluiten opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen nabij
de woningen Churchillflat 111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhoveflat
9. Ter inzage van 10 oktober t/m 21 november 2012.
Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.
Nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 . Ter inzage van
10 oktober t/m 9 november 2012 . Contactpersoon: mevrouw C. Tibboel, tel.
(0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Hortensialaan 101 t/m 199 nabij, aanvraag omgevingsvergunning voor het
kappen van 14 houtopstanden. Ontvangen 1 oktober 2012.
- Drechtdijk 125, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
zwaluwtil. Ontvangen 5 oktober 2012.
- Het Korte Eind 1 HS 58, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten
van een tuinhuisje. Ontvangen 5 oktober 2012.

www.uithoorn.nl

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Noorse Lijster 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
tuinhuisje en een schutting en het realiseren van een onderheid terras en een
steiger. Ontvangen 2 oktober 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 2 reclameborden. Ontvangen 1 oktober 2012.
	Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB,
	Ioaw en Ioaz 2012 vastgesteld

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2)
kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop het invulling geeft aan zijn bevoegdheden op grond van deze wet. Het
dagelijks bestuur heeft op 28 juni 2012 de concept-Beleidsregels Terugvordering
en Incasso WWB, Ioaw en Ioaz 2012 vastgesteld. Op 20 september 2012 heeft
het dagelijks bestuur besloten de Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB,
Ioaw en Ioaz 2012 definitief vast te stellen. Deze kunt u nalezen op de website.
	Handhavingsbeleid Wet op de kinderopvang Uithoorn 2012
	vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 september 2012 het
nieuwe handhavingsbeleid Wet op de kinderopvang Uithoorn 2012 hebben vastgesteld. Dit nieuwe handhavingsbeleid treedt in werking de dag na publicatie, dus
op 11 oktober 2012. Gemeentebesturen zijn op grond van de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verantwoordelijk voor de basiskwaliteit van de
kinderopvangvoorzieningen die in hun gemeente gevestigd is.
Ter inzage
Het nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 ligt van 10 oktober t/m 9 november 2012 ter inzage op het gemeentehuis, de bibliotheek en het
dorpshuis De Quakel.
Nadere info
Nadere informatie kunt u krijgen bij mevrouw C. Tibboel, 0297-513111.
VERKEERSBESLUIT

Zijdelwaard en Meerwijk
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij besloten hebben om een verkeersbesluit te herroepen (ingevolge art. 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer). Deze houdt in dat de individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de ingang tot de woningen Churchillflat
111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhoveflat 9 gehandhaafd blijven. De intrekking moest herroepen worden, omdat daartegen ingediende bezwaren gegrond zijn verklaard.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 21 november 2012 ter inzage. Daartegen kan tot
en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

