
G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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

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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Burgers kunnen van levensbelang 
zijn in noodsituaties. Daarnaast moe-
ten professionele hulpverleners, zo-
als brandweerlieden en ambulance-
personeel zich er ook bewust van zijn 
dat burgers heel goed eerste hulp 
kunnen verlenen. Dat is ook voor de 
professionele tak een omschakeling 
in denken. 

Zelfredzaamheid
In de eerste minuten na een ramp, 
ongeval of brand zijn hulpverleners 
vaak nog niet ter plaatse en dat zijn 
nu net de meest cruciale minuten. 
Door de zelfredzaamheid onder de 
bevolking te vergroten kan de veilig-
heid voor iedereen enorm toenemen

Valpartijen 
Het gaat beslist niet alleen om vlieg-

tuigcrashes, ernstige verkeersonge-
vallen, explosies en grote branden. 
Zo behoren valpartijen tot één van de 
belangrijkste oorzaken van ernstig 
letsel. Daaraan overlijden jaarlijks 
veel mensen. Ook de kleinere on-
gevallen moet je niet onderschatten, 
maar beseffen dat op dat front veel 
winst is te boeken met eerste hulp.

meer info
De campagne verwijst naar de web-
site www.watdoeje.nl, waar behalve 
praktische tips over veiligheid en hoe 
te handelen bij ongelukken en andere 
noodsituaties, ook informatie komt te 
staan over risico’s in Uithoorn. 

De komende weken leest u meer 
over Wat doe je? op de gemeentepa-
gina en www.uithoorn.nl

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. De-
ze 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.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

Elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
middag vrij spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclu-

sief 1x koffie/thee).
t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag 

13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

t/m 22 nov.  Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend 
 9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 

86, Uithoorn Kosten: € 130,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

t/m 22 nov. Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 okt. in 
gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: 
44 euro, incl. materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@xs4all.nl

t/m 13 nov. Expositie ‘Textiel papier 4’ in galerie Fort a/d Drecht, Grevelin-
gen 50. Open: do. en vrij. 14.00-16.00 uur. Za. en zo. 12.00-
17.00 uur. Werk van Jan Schoonhoven, Boukje Voet, Miriam 
Londono, Riny Smits en Marijke Hillebrand. 

t/m 2 nov. Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgen-
de donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: € 60. Nadere info: workshop@
metstem.nl en www.metstem.nl

20 okt. Satsang (zingen mantras en mediteren in kleine groep). Multa-
tulilaan 7. Inloop vanaf 19.30 uur. Begin: 20.00 uur. Kosten: 5 
euro. Info:Carla de Brave, 06-22608327. 

19 okt. Een KNWU-trainer komt met 25 BMX-fietsen naar Brede 
school Legmeer. Van 9.30-10.30 uur in gymzaal en van 13-14 
uur en van 14-15 uur op het schoolplein. Kosten: € 3. Is be-
stemd voor leerlingen van groep 6, 7 of 8. Zij kunnen zich op-
geven via hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl. Vermeld 
je naam, leeftijd, school en telefoonnummer van je ouder(s). 
Geef ook aan op welk tijdstip je wilt meedoen. Doe sportkleding 
aan. 

21 + 22 okt. Toneelgroep Maskerade speelt Tartuffe van Moliere. Alkwin 
Kollege, Weegbree55. Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 10. Re-
servering: www.toneelgroepmaskerade.nl of: 0297-533305 
(beperkt bereikbaar)

22 okt. Drie miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad,
12 nov. t/m Pr. Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 uur. Kosten in totaal: 
10 dec. 105 euro. Info:Carla de Brave, 06-22608327. 
22 okt. PLUR Regio Core! Hardcore-feest met diverse DJ’s, aanvang: 

21.00 uur, entree 8 euro.
25 okt. DJ Lounge, chillen in The Mix! 19.30-23.00 uur, entree vrij
27 okt. Rockcafé met live mystery guest. 19.30-23.00 uur, entree vrij
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 

19.30 uur 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
26 okt. Workshop mindmappen van 19.30-22.00 uur. Mindmappen 

helpt je om informatie makkelijker op te nemen en te onthou-
den. Kosten 40 euro. Meer info: informatie@pauliendubelaar.
nl of 06-11208341

28 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 
om 19.30 uur. Kosten: 2 euro p.p. (inclusief 1x koffie/thee).

28 okt. H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor 
de modeshow:1,50 euro, kaarten voor modeshow incl. koffie/
thee en pannenkoeken: 6,50 euro. Kaarten te koop in het wijk-
steunpunt Info: 567209

29 okt. Halloween in Fort aan de Drecht. Voor kinderen van groep 3 
t/m 8 en brugklassers. Aanvang: 18.30 uur. Info:www.buurtbe-
heer.uithoorn.nl

29 okt.  Goodmen’s Halloweenfeest! Aanvang: 21.00 uur, entree 15 
euro

29 okt. Kwakelse veiling in KDO kantine
30 okt. Sylvia Robbemont, conference en liedjes. “Liedjes uit het hart” 

heet het programma waarmee Sylvia Robbemont babbelend 
en zingend een uitbundige sfeer doet ontstaan. Thamerkerk, 
start 14.30 uur. Kosten 12 euro. Meer info: www.scau.nl of J. 
Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.

 evenementen vanaf november 2011 
 staan op www.uithoorn.nl

ACtiViteiten KALenDeR

Ria Zijlstra:
‘Doen we het goed en doen we het 
op de goede manier?’

Rectificatie Begrotingskrant
in de begrotingskrant van 12 oktober 2011 is een vervelende fout 
geslopen. Helaas staat er bij de tekst en foto van wethouder Ria 
Zijlstra een onjuiste achternaam vermeld. Onze excuses hiervoor.

wat doe je-campagne 
is omslag van denken 
naar doen

weRK in 
uitVOeRinG

uit komt te zien, wordt er daarom een 
informatiemiddag en –avond georga-
niseerd op maandag 24 oktober. Tij-
dens deze inloopbijeenkomst kunt u 
een aantal ontwerptekeningen bekij-
ken en kunt u terecht met al uw vra-
gen. 

waar moet u zijn?: 
De plaats van samenkomst is in het 
Tolhuiscafé tegenover de Tolhuis-
sluis in Nieuwveen (Nieuwveens 
Jaagpad 18).Daar staan van 17.00 
tot 20.00 uur de projectleider en het 

inLOOPBijeenKOmst 
OVeR weRKZAAmHeDen 
tOLHuissLuis

Medio 2012 wil de provincie Noord-
Holland beginnen met de restaura-

tie van de Tolhuissluis. De provincie 
brengt de sluis zo veel mogelijk terug 
in de oude staat. De werkzaamheden 
vinden voornamelijk buiten het re-
creatievaarseizoen plaats. Het stre-
ven is dat de grote kolk tot half okto-
ber 2012 in gebruik blijft. In de win-
ter 2012-2013 zullen de werkzaam-
heden afgerond zijn.

inloopmiddag/-avond op 
24 oktober
Voor alle omwonenden en wegge-
bruikers zal de restauratie van de Tol-
huissluis zeker niet ongemerkt blij-
ven. Voor een ieder die nog vragen 
heeft over de werkzaamheden, de 
planning, eventuele overlast of meer 
wil weten over hoe de nieuwe sluis er 

ingenieursbureau klaar om uw vra-
gen te beantwoorden en opmerkin-
gen en suggesties te vernemen. Om 
17.00 uur en om 19.30 uur geven zij 
een korte presentatie. De inloopbij-
eenkomst is gratis en u hoeft zich niet 
aan te melden.

meer info
Vragen over deze inloopavond kunt 
tevoren per e-mail stellen aan de 
heer Bregman van de provincie 
Noord-Holland: bregmanh@noord-
holland.nl
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas 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 of-
fi ciële 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 bibli-
otheek 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 schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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 ge-

meente Uithoorn 2008. 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning 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. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn
- Verordening Rechtspositie raadsleden en fractieassistenten 2012
- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Uithoorn 2012
Tijdelijk:
 - Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 

september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297-
513111 

- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 sep-
tember t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111 

- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de wo-
ning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 novem-
ber 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 no-
vember 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Fresialaan 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van de nok 

en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 12 oktober 
2011

Thamerdal
- Colijnlaan 140, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een 

bestaande dragende tussenwand. Ontvangen 6 oktober 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.
Dorpscentrum
- Amstelstraat 2, vergunning aan de exploitant van 24 Quality Services voor het 

exploiteren van een escortbedrijf. Bezwaar t/m 24 november 2010
- Dorpsstraat 32, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en 

het vergroten van de winkel. Bezwaar t/m 23 november 2011.
Thamerdal
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op het 

achtererf. Bezwaar: t/m 25 november 2011.

 VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADSLEDEN EN 
 FRACTIEASSISTENTEN 2012 VASTGESTELD
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 29 september 2011 de navolgende 
verordening vastgesteld:
- Rechtspositie raadsleden en fractieassistenten 2012-
De verordening treedt in werking op 1 januari 2012 en ligt permanent ter inzage bij 
de receptie van het gemeentehuis. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van 
een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluit.

 VERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND EN 
 FRACTIEONDERSTEUNING UITHOORN 2012 VASTGESTELD
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 29 september 2011 de navolgende 
verordening vastgesteld:
- Verordening ambtelijke bijstand en fractie ondersteuning Uithoorn 2012 -
De verordening treedt in werking op 1 januari 2012 en ligt permanent ter inzage bij 
de receptie van het gemeentehuis. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van 
een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluit.

 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS(EN) 
 GEMEENTE UITHOORN 2011 
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 september 2011 heeft be-
sloten tot vaststelling van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) 
gemeente Uithoorn 2011. 
De verordening vervangt de Verordening op het beheer en het gebruik van de ge-
meentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Uithoorn 2008 en treedt in wer-
king met ingang van de achtste dag na vandaag (27 oktober).
De verordening ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 
(Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Binnenkort is de verordening 
ook in te zien op de website www.uithoorn.nl.

In het gazon tussen Prinses Christi-
nalaan en Dreeslaan staan 25 kas-
tanjebomen. De bomen zijn door hun 
hoogte en omvang beeldbepalend 
voor beide lanen. Een groot aantal 
van deze bomen is echter aangetast 
door een bacterieziekte. Deze ziek-
te is in veel gevallen voor de bomen 
dodelijk. Samen met betrokken be-
woners willen wij nu een plan maken 
voor de toekomt van de bomen. 

Toekomstverwachting 
Tussen 2008 en 2010 zijn er twee bo-
men verwijderd waarvan de conditie 

zo slecht was dat het gevaar van tak-
breuk of omvallen van de hele boom 
te groot werd. Tijdens een onderzoek 
in oktober 2010 is beoordeeld dat 
van de 25 resterende bomen de toe-
komstverwachting in de huidige situa-
tie als volgt is: 
- 2 bomen hebben een goede toe-

komstverwachting (minimaal 15 
jaar)

- 17 bomen hebben een redelijke 
toekomstverwachting (minimaal 
10 jaar)

- 4 bomen hebben een matige toe-
komstverwachting (minimaal 5 

jaar)
- 2 bomen hebben een slechte toe-

komstverwachting (moeten waar-
schijnlijk binnen enkele jaren ver-
wijderd worden)

Kastanjebloedingsziekte
Uit het onderzoek blijkt dat 21 bomen 
zijn aangetast door de kastanjebloe-
dingsziekte. Bomen die eenmaal door 
deze dodelijke bacterieziekte zijn be-
smet, zullen die besmetting niet meer 
kwijtraken. Bij bomen die verder ge-
zond zijn en goed groeien mag wor-
den aangenomen dat beheersmaat-

regelen om de conditie, vitaliteit en le-
vensduur van de bomen te verbete-
ren de verspreiding van de bacterie in 
zieke bomen vermindert.

Mogelijkheden 
In het onderzoeksrapport worden de 
volgende drie mogelijkheden voor de 
kastanjes genoemd:
1.  sterfhuisconstructie. De bomen 

worden verwijderd wanneer dat 
uit veiligheidsoverweging noodza-
kelijk is.

2.  groeiplaatsverbetering. De condi-
tie en vitaliteit en daarmee de le-
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vensduur van de bomen te ver-
beteren door het verlagen van de 
grondwaterstand en het ophogen 
van de grond.

3.  preventief vellen. Alle bomen ver-
wijderen en terugplanten van een 
bomensoort die beter bestand is 
tegen de huidige groeiplaatsom-
standigheden.

Uw inbreng 
Tijdens het bewonersoverleg Thamer-
dal worden de hierboven genoemde 
mogelijkheden verder besproken en 
wordt gevraagd welke mogelijkheid 
de voorkeur heeft. Het kan natuurlijk 
ook zijn dat tijdens het overleg een 
nieuw voorstel wordt aangedragen. 

Verder worden de aanwezigen in de 
gelegenheid gesteld om zich aan 
te melden voor een bewonerswerk-
groep. De bewonerswerkgroep (maxi-
maal 10 personen) gaat namens alle 
bewoners samen met de gemeente 
het voorstel verder uitwerken. 
Omdat de bomen niet alleen beeld-
bepalend zijn voor Thamerdal, maar 
voor heel Uithoorn nodigen wij ook 
geïnteresseerden van buiten Tha-
merdal uit om zich aan te melden voor 
de bewonerswerkgroep. U kunt zich 
voor deze werkgroep opgeven bij de 
heer Pieterse van de gemeente. Hij 
is bereikbaar via tel. 0297 51 31 11 
of via e-mail gemeente@uithoorn.nl 
(t.a.v. dhr. P. Pieterse).




