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CO 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
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erratum

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

Baten
Lasten

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

totaal resultaat (incidenteel/ structureel)

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.
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
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In de begrotingskrant van 10 oktober is bij de opmaak een foutief overzicht geplaatst van het meerjarenperspectief. De onderdelen Lasten en Baten waren abusievelijk omgewisseld. Hierbij treft u alsnog het juiste overzicht aan.

Overzicht (structurele) lasten en baten (meerjaren)begroting 2013-2016
totaal meerjarenperspectief:
2013

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

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

u

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.

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

e
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Dag van de Duurzaamheid
Woensdag 10 oktober was het de
Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag is wethouder Ria Zijlstra een
paar uur mee geweest met de mannen van de buitendienst. Zij vertelt: “
Samen met hen heb ik met de vrachtwagen grof vuil opgehaald, hebben
we met de veegwagen het Amstelplein schoongemaakt en tot slot een
aantal reparaties en snoeiwerkzaamheden in de buitenruimte verricht”.
Wat heeft dat nu met duurzaamheid
te maken? “Alles”, zegt de wethouder. “Om een paar dingen te noemen:

-

Meubels en andere spullen die u
zelf niet meer gebruikt, kunnen
vaak nog hergebruikt worden. Ceres, de kringloopwinkel, knapt ze
zonodig op, verkoopt ze en geeft
huisraad, kleding en andere dingen zo weer een tweede leven.
Het grofvuil dat niet meer hergebruikt kan worden, wordt in een
afvalsorteerfabriek gescheiden:
bruikbare materialen zoals hout,
textiel en metaal worden gerecycled, de rest wordt verbrand.
Zo gaat het ook met het huisaf-

Raad stemt in met
Ondernemersfonds in uithoorn
De gemeenteraad heeft donderdag
27 september ingestemd met het
verzoek van de georganiseerde ondernemers, vertegenwoordigd in de
Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB).
Deze ondernemers hebben gevraagd om een Ondernemersfonds
Uithoorn in te stellen door het toepassen van een opslag van 10% op de
OZB voor niet-woningen per 1 januari 2013.
Duur van Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds wordt voor
3 jaar ingesteld (van 1 januari 2013
t/m 31 december 2015). Na twee jaar
vindt er een evaluatie plaats waarbij
besloten kan worden om het Onder-

nemersfonds voort te zetten.
wat is Ondernemersfonds?
Een Ondernemersfonds is een fonds
door en voor ondernemers. De gemeente gaat vanaf 2013 10% extra
opslag innen op de huidige OZB nietwoningen aanslagen. De opbrengsten worden vervolgens naar de Stichting Ondernemersfonds overgemaakt. Iedere georganiseerde groep
ondernemers met een gezamenlijk
initiatief kan een plan indienen om
aanspraak te maken op een bijdrage
uit het fonds.
wat doet Ondernemersfonds?
Met de vaststelling van het Onderne-

val: alles wat u scheidt, wordt
hergebruikt. Voor deze grondstoffen krijgt de gemeente geld. Voor
het restafval betaalt de gemeente
het Afvalenergiebedrijf in Amsterdam, dat het in de verbrandingsoven omzet in elektriciteit. Hoe
meer afval u scheidt, hoe lager de
afvalstoffenheffing kan worden.
De gemeentewerf heeft schone
auto’s en apparatuur. De vrachtauto voldoet aan strenge milieueisen. Een van de andere auto’s
is elektrisch, evenals bijvoorbeeld
een bomenzaag. Deze is lichter,
maakt geen geluid, stinkt niet en
is niet duurder dan een zaag op
benzine. Wat wil je nog meer?”

Wethouder Zijlstra wijst erop dat de
gemeente ook op andere fronten
duurzaam actief is. Denk eens aan
de energiezuinige lantaarnpalen en
de nieuw gebouwde scholen waar
extra duurzame maatregelen zijn genomen. Naast de gemeente besparen ook veel ondernemers energie en
zijn zuinig met grondstoffen. Eveneens zijn er veel initiatieven van bewoners.
Voor de actie Samen Zonne-energie
voor collectieve inkoop van zonnepanelen, hebben zich al ruim 100 inwoners aangemeld. Samen zijn we op
de goede weg!
mersfonds door de raad is voor de
georganiseerde ondernemers een
belangrijke mijlpaal bereikt. Vanaf 2013 zijn er structurele financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van collectieve projecten en
activiteiten die een bijdrage leveren
aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Uithoorn.
De gemeente Uithoorn is blij met het
instellen van een Ondernemersfonds
in Uithoorn. Het fonds draagt bij aan
het realiseren van de ambities die
gemeente en bedrijfsleven in de Economische Visie gezamenlijk hebben
benoemd zoals parkmanagement en
citymarketing.
meer info?
Wilt u meer informatie over het Ondernemersfonds dan kunt u contact
opnemen met Joep Szejnoga (joep.
szejnoga@subuithoorn.nl)

Composteren
met Binnie
Bladkorven
De herfst heeft zijn intrede gedaan.
Er worden 200 bladkorven in Uithoorn en De Kwakel geplaatst. Hierin mogen alleen bladeren, want dan
kan er goede compost van worden
gemaakt. Deze tijdelijke korven van
metaaldraad zijn te onderscheiden
van de biezen tuingroendepots bij
de Brusselflat, Karel Doormanlaan,
Laan van Meerwijk (ter hoogte van
Fregat), Bijvoet, Rozenlaan en Polderweg (ter hoogte van Bergeend).
Hier kunt u het hele jaar door snoeiafval, blad en gras in doen.
takkendagen
De takkendagen zijn van 29 oktober t/m 2 november 2012. Op de afvalkalender staat de juiste dag in uw
straat en u kunt uw takken aanmelden via 0297-513111. Knip of zaag
takken van maximaal 2 meter, bundel
ze zonder plastic en leg ze klaar op
de containeropstelplaats. Uw takkendag gemist? Op het scheidingsdepot
kunt u natuurlijk ook terecht.
Compost
Groente- en fruit moet bij het restafval, tenzij u een composthoop heeft
in uw tuin. Een compostbak kunt u
zelf maken en ze zijn ook te koop in
allerlei soorten en maten. Zo produceert u uw eigen compost. U spaart
het milieu en draagt bij aan het laag
houden van de afvalstoffenheffing.
Binnie zegt: composteren !
tips?
Heeft u tips voor deze rubriek? Stuur
een mail naar gemeente@uithoorn.
nl t.a.v. Marian Vermaas. Per brief
mag ook. Andere meldingen over afval worden het snelste opgelost via
de digitale Melding Openbare Ruimte of telefoon 0297-513111.

Al 1300 uithoornse deelnemers
aan Burgernet
Op 11 oktober kreeg mevrouw Anouk
van Hulzen in aanwezigheid van haar
dochter Quona in het gemeentehuis
een taart aangeboden door burgemeester Dagmar Oudshoorn. Anouk
is in de gemeente Uithoorn namelijk
de 1300e deelnemer aan Burgernet.
wat is Burgernet?
Burgernet is een samenwerking tussen politie, gemeenten en burgers
met als doel de veiligheid in de woon-

en werkomgeving te bevorderen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van plaatselijk gevestigde bedrijven. De centralist van de politiemeldkamer start, na
een melding over bijvoorbeeld een
inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis
van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via hun (mobiele) tele-

foon of een tekstbericht per SMS met
het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Burgernet betrekt burgers bij de
veiligheid in de buurt, burgers kunnen actief een bijdrage leveren. In
eerste instantie wordt Burgernet gebruikt voor het sneller en vaker aanhouden van verdachten.
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Nadere info: Miranda Keukelaar, combinatiefunctionaris cultuur, miranda@icb-deregenboog.nl

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.

23 okt.

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

26/27 okt.

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

27 okt.

Kwakelse Veiling, aanvang 20.00 u., KDO-kantine, Vuurlijn 51.

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.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
elke ma.dag Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.
1e di.dag
Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag van de maand van
v.d. maand 09.30-11.30 u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
tot 28 okt.

Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50. 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 u, in
het weekend van 12.00-17.00 u.

t/m 20 okt. Deze maand is in de provincie Noord-Holland de derde editie van Oktobermaand Kindermaand. Dit jaarlijkse 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
19 okt.

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

19 okt.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. 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 en zingen Franse en andere chansons.

22 okt.

Muziek- en Dansmix in sporthal De Scheg. 13.00-16.00 u.
Workshop voor kinderen tussen 5-12 jaar. Deelname: €1,50.

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 en leeftijd spelers, e-mailadres contactpersoon.
Kosten: €10,- per team..

27 okt.

Halloweentocht voor kinderen van 7 t/m 13 jaar vanaf Amstelplein waar ook eindpunt is. Meld je 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 u. vertrekt elk
kwartier een groepje (max 20 pers.). Het laatste groepje start
om 20.45 u.. De tocht duurt ongeveer 40 minuten.

28 okt.

Workshop brons gieten in Atelier Gerard van Hulzen, Grevelingen 62-64. Aanvang: 13.00 u. Atelier is open van 12.00-17.00
u. Nadere info :06-50562903 en www.gerardvanhulzen.com

2 nov.

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

3 nov.

Filatelistenvereniging Uithoorn organiseert postzegelruilbeurs. Dienstencentrum Bilderdijkhof. 10.00-15.00 u. Toegang: €1,50. Jeugd gratis. Ook op 1-12-2012; 5-1-2013; 2-22013; 2-3-2013; 6-4-2013; 4-5-2013..Info: leoschilp@hetnet.nl

3 nov.

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

4 nov.

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

4 nov. t/m
16 dec.

Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht.
De opening is op 4 november om 15.00 u. en de Galerie is die
dag (4/11) geopend vanaf 14.30 u. De expositie is te zien tot
en met zondag 16 december op donderdag en vrijdag 14.0016.00 u. en op zaterdag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang
gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl

9 t/m
11 nov.

Vogelvereniging De Groenling organiseert vogelshow in
Sportcomplex KDO, Vuurlijn 51. Opening op vrijdag 9 november om 20.00 u. Zaterdag 10 november open van 10.00-18.00
u en zondag 11 november van 10.00-16.00 u. Entree gratis.
Zie ook: www.groenling.nl

9 nov.

NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over
Nederlandse bezienswaardigheden. Plaats: De Schutse, De
Merodelaan. Duur: 14.00-16.00 uur. Toegang: leden gratis en
niet-leden €1,50. Info: gvzs@online.nl

16 nov.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. 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 u. Entree: €23,-.
(CJP/65+ € 22.) Nadere info: www.amicitia-uithoorn.nl

17 nov.

Intocht Sinterklaas: 10.00 u. Dorpscentrum-Wilhelminakade
13.30 u. Winkelcentrum Zijdelwaard; 18.00 u. 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 u.

25 nov.

CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. 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,-.

Evenementen vanaf december 2012 staan op www.uithoorn.nl

O F F I CIËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
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.

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.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 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:
- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012
t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, 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) 513111. Nieuwe
handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 . Ter inzage van 10 oktober t/m 9 november 2012 . Contactpersoon: mevrouw C. Tibboel, tel. (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan naast 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een bedrijfshal met kantoor. Ontvangen 5 oktober 2012.
De Kwakel
- Het Korte Eind 1 75, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van
een tuinhuis. Ontvangen 8 oktober 2012.
-

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.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 98 en 99 nabij, omgevingsvergunning voor het plaatsen van
twee steigers. Bezwaar: t/m 19 november 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan Heinkelklub “De Kwakel” voor het organiseren van het Internationaal Scootertreffen van 17 t/m 20
mei 2013.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 41, vergunning aan Ruud van der Schaft tweewielers voor het verkopen van vuurwerk op 28, 29 en 31 december 2012. Bezwaar t/m 20 november 2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 34, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitanten
van horecabedrijf V.O.F. Maison Vinocerf t/m 9 oktober 2015. Bezwaar t/m 21
november 2012.
- Zijdelveld 54, vergunning aan de exploitant van Hotel Hengelsport voor:
* het exploiteren van een horecabedrijf t/m 7 oktober 2015;
* een drank- en horeca vergunning.
Bezwaar t/m 19 november 2012.
- Nabij Eendracht te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
natuurlijke speelplek in Meerwijk. Bezwaar: t/m 19 november 2012.
- Brandgans 1, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de draagconstructie. Bezwaar: t/m 22 november 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van den Vondellaan 32, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar: t/m 20 november 2012.
- Arthur van Schendellaan 100a, melding ontvangen van XXStout voor het organiseren van een snuffelmarkt / kinderkledingbeurs van 18 t/m 20 oktober 2012.
- Arthur van Schendellaan 100a, tijdelijke vergunning aan de exploitant van
sporthal De Scheg voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 december 2012;
- een drank- en horeca vergunning t/m 18 december 2012.
Bezwaar t/m 19 november 2012.
PROGRAMMABEGROTING 2013 TER INZAGE EN TE KOOP

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2013, 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, welke bedragen:
voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk
€ 8,05
voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 92,15
voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk
€ 71,40
Uithoorn, 10 oktober 2012
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op www.uithoorn.nl

‘Klaarstaan voor anderen hoort gewoon te zijn’

Vijf vragen aan Nahid Bouchta van het CDA.

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan Nahid
Bouchta. Zij start als fractie-assistent van het
CDA in de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Wat houdt de
functie van
fractie-assistent in?
“Mijn rol is voornamelijk
dat ik verschillende ondersteunende taken vervul.
Denk aan het bijhouden
van notulen tijdens vergaderingen. Of het afleggen
van werkbezoeken en het
bijwonen van vergaderingen
van de raad of raadscommissies. Daarnaast is er gelukkig
volop ruimte om me te verdiepen in onderwerpen die ik

belangrijk vind en waarmee
ik mezelf kan ontwikkelen.
Waar ik veel affiniteit mee
heb, zijn thema’s als sociale
zaken, cultuur en jeugdbeleid.”

geen stemrecht, dus mijn rol
is nog beperkt. Maar alleen
al voor mijn persoonlijke
ontwikkeling is het goed
om in die onderwerpen
te duiken. Wat zeker een
ambitie van mij is, is werk
maken van de toegankelijkheid van de gemeenteraad. In
Amstelveen heb ik gezien dat
raadsleden naar de inwoners
toe gaan, bijvoorbeeld door
een vergadering van buurtbeheer bij te wonen. De raad
onder de mensen brengen,
dat zouden we in Uithoorn
ook meer moeten doen.”

3

Waarom ben
je de lokale
politiek in gegaan?
“Ik heb altijd de ambitie
gehad om een bijdrage aan
de samenleving te leveren.

“De gemeenteraad zou meer onder
de mensen kunnen komen”

2

Hoe wil jij je
op die gebieden
onderscheiden?
“Op die manier denk ik daar
niet over na. Als fractieassistent heb ik bijvoorbeeld

Het mooie is dat ik in de
gemeenteraad iets kan doen
voor mijn eigen woonplaats.
Erg bijzonder, want onderwerpen worden zo heel
concreet en tastbaar. Het

gaat in de raad echt over de
praktijk waar iedereen elke
dag mee te maken heeft.”

4

Tegelijkertijd kost de
gemeenteraad veel
tijd. Knelt dat wel eens?
“Het klopt zeker dat de
lokale politiek intensief is.
Je moet je dossiers kennen,
dus dat betekent veel leeswerk. Dan zijn er natuurlijk
nog de vergaderingen en het
belangrijkste: het contact

met de inwoners. En inderdaad, dat kost allemaal tijd.
Wekelijks ben ik met de raad
al gauw twaalf uur zoet.”

5

En dan vervul je ook
nog bestuursfuncties
voor het CDA in Uithoorn
en Noord-Holland. Wat
vinden ze daar thuis van?
“Goeie vraag. Het is soms
schipperen. Maar ik kon dit
natuurlijk niet doen als mijn
gezin me niet zou steunen.

RAADsAgENDA
Ze staan achter me,
omdat ze weten dat dit
mijn overtuiging is.
Iedereen is tegenwoordig
heel erg met zichzelf bezig.
Ik wil mijn kinderen laten
zien dat klaarstaan voor
anderen gewoon hoort te
zijn. Andere mensen doen
vrijwilligerswerk of
helpen de buren, ik lever
mijn bijdrage in de lokale
politiek. Dat is mijn
manier.”

Raad neemt uitslag onderzoek serieus
Slecht herkenbaar, slecht
zichtbaar en slecht bereikbaar. Mild waren de conclusies in het publieksonderzoek naar de gemeenteraad
niet. Om deze punten te verbeteren heeft de raad onder
meer besloten om het Reglement van Orde, handboek
raadsvergaderingen, aan te
passen. Nu is het ook mogelijk om in te spreken bij een
politiek debat. In het verleden mochten raadsleden dan
een enkele vraag aan de insprekers stellen zonder een
discussie op gang te brengen.

In het nieuwe voorstel mag
dat wel. “Door het stellen van
meerdere vragen kan meer
informatie ingewonnen
worden bij insprekers”, motiveert Klaas Bijlsma. De raad
wil de insprekers niet het
vuur aan de schenen gaan
leggen, zoals Els Gasseling
vreest. “Zometeen heb je één
inspreker tegenover een
volledige raad, dat lijkt niet
wenselijk.” Een ander middel is de hoorzitting. Hierbij
worden mensen uitgenodigd
om hun standpunt kenbaar
te maken, bijvoorbeeld over-

een bestemmingsplan. In het
nieuwe voorstel moet een
hoorzitting worden aangevraagd door zeven leden van
minimaal twee verschillende
fracties. Hiermee hoopt de
raad meer draagvlak voor
het houden van hoorzittingen te creëren. Met deze
maatregelen hoopt de raad
beter zichtbaar te worden
voor de inwoners en hen meer
te betrekken bij het werk van
de volksvertegenwoordigers.
Hiertoe zal ook Twitter
worden ingezet, via het
account @raaduithoorn.

Datum: 18 oktober 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.40 uur

3

Presentatie nieuw raadsledeninformatiesysteem
(RIS) 19.50 uur

4

Kadernota inhuur
derden 20.45 uur

5

Jaarrekening en
begroting AM-groep
21.15 uur

6

Wijzigingsverordening
Werk en Inkomen
Uithoorn 21.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 1 november
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

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

Bekendmaking
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 zij invulling geeft aan
haar bevoegdheden op grond van deze
wet. Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli
2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Op 24 september 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten deze Beleidsregels definitief vast
te stellen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

loket Wonen, Welzijn en Zorg op
Dag van ouderen in Uithoorn
Het loket Wonen, Welzijn en Zorg (loket
WWZ) heeft op woensdag 3 oktober met een
kraam op de “Dag van de ouderen” op sportpark de randhoorn in Uithoorn gestaan. Deze markt wordt jaarlijks georganiseerd. Bezoekers kregen in de kraam van het loket
informatie en uitleg over de werkwijze van
het loket WWZ en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Het loket WWZ is er
niet alleen voor ouderen!
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee
kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Het
uitgangspunt van de Wmo is dat u zoveel mogelijk voor uzelf én voor elkaar zorgt. De uitvoering
van de Wmo ligt bij het Loket WWZ. Het Loket
WWZ bundelt alle vormen van ondersteuning
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Personen met een beperking, chronisch zieken en
ouderen kunnen hier gebruik van maken.

Het eerste contact (via telefoon, e-mail of bezoek aan het Loket) met een Wmo-consulent
van het Loket WWZ noemen wij een melding. In
dit gesprek wordt een globale inventarisatie van
uw ondersteuningsvraag gemaakt.
Vervolgens zal een Wmo-consulent al of niet
in een huisbezoek samen met u zoeken naar
de mogelijkheden die er zijn om zelf oplossingen te realiseren, al dan niet met hulp van mensen in uw omgeving (familie, vrienden, bekenden) of vrijwilligers. Wanneer blijkt dat een oplossing vanuit uw eigen sociale kring niet mogelijk is en u geen beroep kunt doen op algemene,
collectieve en voorliggende voorzieningen, kan
een individuele voorziening vanuit de Wmo een
oplossing zijn.
De Wmo-consulent van het Loket WWZ kan
u ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Als uw ondersteuningsvraag niet tot het
vakgebied van de Wmo hoort, verwijzen wij u
door naar de juiste organisatie of instelling.
Contactgegevens vindt u aan de linkerkant van
deze advertentie.

collectieve ziektekostenverzekering
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
vinden het belangrijk dat hun inwoners
(ook met een laag inkomen) goede zorg
ontvangen. Daarom hebben zij, in samenspraak met de Cliëntenraad Aalsmeer-Uithoorn, er voor gekozen om een
collectieve verzekering bij Zorg en Zekerheid af te sluiten. Indien u wilt deelnemen aan deze verzekering kunt u de
benodigde formulieren ophalen bij het
Cluster Werk en Inkomen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het opzeggen van
uw huidige ziektekostenverzekering.
Let op: u kunt alleen per 1 januari van
het nieuwe jaar overstappen. Vraag nu
dus vast de benodigde formulieren aan.
Mocht u al verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid, dan kunt u gedurende het hele
jaar overstappen.

Bijzondere bijstand
Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt u wellicht
aanspraak maken op de bijzondere bijstand.
Het moet gaan om bijzondere kosten waarin
uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet
en die uw draagkracht te boven gaan. De kosten moeten te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats
op grond van uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag vóór de uitgave doet.
Welke kostenposten vallen
bijvoorbeeld onder deze regeling?
bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
dieetproducten (als de normale kosten
van voeding worden overschreden);
eigen bijdrage thuiszorg;
extra waskosten van kleding en
beddengoed door ziekte of handicap;
(batterijen voor) een gehoorapparaat;
orthopedische schoenen, steunzolen;
pruik die op doktersadvies wordt
aangeschaft;
rechtsbijstand, kosten die voor eigen
rekening blijven;
reiskosten om uw familie in het ziekenhuis, de gevangenis etc. te bezoeken;
woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen
huurtoeslag wordt verstrekt.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of uw
kosten in aanmerking komen, kunt u het beste
bespreken met een medewerker van het cluster
Werk en Inkomen.

