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E

M

E

E

CO L O F O N

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
website: www.uithoorn.nl

Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 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.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op 0297513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Informatiebijeenkomst 5 november

Op dinsdag 28 oktober receptie
gesloten en telefonisch niet bereikbaar

Persoonsgebonden budget
(PGB) vanaf 2015

Op dinsdag 28 oktober is de receptie vanaf 15.30 uur gesloten. Ook is het
gemeentehuis vanaf deze tijd niet meer telefonisch bereikbaar via het algemene nummer. Op woensdag 29 oktober staan wij weer voor u klaar.

Opruimactie ﬁetswrakken
Inmiddels hebben veel ﬁetswrakken
in de gemeente een waarschuwingssticker gekregen. Staat uw gestickerde ﬁetswrak nog steeds straat, dan
halen wij deze op 16 en 17 oktober
2014 weg. De ﬁetswrakken slaan wij
tijdelijk op bij de gemeentewerf.

E

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant. Deze
kunt u telefonisch bereiken op nummer 0297-513111 van maandag t/m
donderdag tussen 10.00-10.30 uur
en van 13.00-13.30 uur.

Fiets ophalen bij gemeentewerf
Fietsen die naar de gemeentewerf
zijn gebracht kunt u daar (Industrieweg 25) afhalen op:
- Maandag 20 oktober 2014
van 10.00-11.00 uur en
van 19.00-20.00 uur
- Dinsdag 21 oktober 2014
van 10.00-11.00 uur en
van 19.00-20.00 uur

Op 5 november 2014 zijn er twee informatiebijeenkomsten over de veranderingen per 2015 over het beheer
van het persoonsgebonden budget
en betalingen aan zorgverleners.
Eén van 9.30-11.00 uur en de tweede om 19.30-21.00 uur beide op het
gemeentehuis in Uithoorn.
U kunt zich voor één van de twee bijeenkomsten opgeven door een mail
te sturen naar: gemeent@uithoorn.nl
Vergeet niet te vermelden voor welke
bijeenkomst u zich opgeeft: ‘ochtend’
of ‘avond’. U kunt zich opgeven tot 29
oktober 2014.
Veranderingen per 1 januari 2015
Op dit moment ontvangen mensen
hun PGB op een eigen bankrekening.
Dat gaat in 2015 veranderen. De gemeente stort het PGB dan op een rekening van de SVB. Cliënten betalen
de zorgverlener niet meer zelf. Zij geven de facturen of urenbriefjes van
de zorgverlener door aan de SVB. De
SVB controleert de rekening en betaalt de zorgverlener. Deze nieuwe
manier van betaling wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd. Iedere maand ontvangt de cliënt een budgetoverzicht.

Om uw fiets mee te kunnen nemen
moet u aantonen dat de ﬁets uw eigendom is. Neemt u ook een legitimatiebewijs mee. De fietswrakken
die niet zijn opgehaald, worden na 6
weken afgevoerd en vernietigd.

Hierop staat wat er is betaald en hoeveel PGB er nog over is.
Waarom zijn deze veranderingen
nodig?
De gemeente moet per 1 januari
2015 het trekkingsrecht verplicht invoeren. Vanaf dat moment controleert de SVB vooraf of de rekening
van de zorgverlener klopt met de afspraken uit de zorgovereenkomst
tussen cliënt en zorgverlener. Zo
komt de cliënt achteraf niet voor problemen te staan. De SVB mag volgend jaar alleen betalen aan zorgverleners als er een goedgekeurde
zorgovereenkomst is. Als de SVB
geen zorgovereenkomst heeft, kan
de SVB de zorgverlener niet betalen.
Zo is de overheid er zeker van dat
het PGB alleen wordt gebruikt voor
de zorg waar iemand recht op heeft.
Contact
Op www.svb.nl staat informatie over
het trekkingsrecht. Voor meer informatie kunt u bellen met met Servicecentrum van de Sociale Verzekeringsbank (030) 2648200. Of u belt
naar de gemeente Uithoorn (0297)
513111.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 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.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Dorpscentrum
- Marktplein 2, het wijzigen van de achtergevel en het realiseren van een terras
aan de Amstelzijde.
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.

www.lijfengezondheid.nl
De Kwakel
- Drechtdijk 89, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van de woning in verband met brandschade. Bezwaar: t/m 18 november 2014.
- Boterdijk 91, omgevingsvergunning voor het plaatsen van kleedruimtes en
douches. Bezwaar: t/m 20 november 2014.
- Boterdijk 33-35, omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van
de woning en het bouwen van een garage. Bezwaar: t/m 20 november 2014.
- Vuurlijn 51. Verklaring van geen bezwaar aan What’s Up in Uithoorn voor het
organiseren van KDO Active op 16 oktober 2014.

Hoe herken je een beroerte?

www.lijfengezondheid.nl
www.lijfengezondheid.nl

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

Hoe herken je een beroerte?

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde
(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014.
Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inzageperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 1, omgevingsvergunning voor het kappen van de Liriodendron tulipifera. Tevens wordt het besluit van 24 juni 2014, waarbij de omgevingsvergunning is geweigerd, hierbij ingetrokken. Bezwaar: t/m 19 november 2014.
- Prins Bernhardlaan 42, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de zijgevel. Bezwaar: t/m 18 november 2014.
- Prinses Irenelaan. Wijziging van de vergunning aan Tasty Donar van het innemen van een standplaats op de donderdag en de vrijdag. Bezwaar t/m 18 november 2014.
- Prinses Irenelaan. Vergunning aan Grill Station voor het innemen van een
standplaats op dinsdag en woensdag met een mobiele verkoopwagen voor de
verkoop van gegrild eten en salades. Bezwaar t/m 18 november 2014.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 10A, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 18 november 2014.
- Cort van der Lindenplein 5. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van V.O.F
Grill Restaurant Los Argentinos voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m
9 januari 2015 en een tijdelijke Drank- en horecavergunning t/m 9 januari 2015.
Bezwaar t/m 20 november 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Sciandri Sportmanagement voor het organiseren de DiaBeatitRun op 11 oktober 2014.
- Vergunning aan Qua Kunst en Ambacht voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden voor Qua Kunst en Ambacht op 25 en 26 oktober 2014. Bezwaar
t/m 24 november 2014.

WWW.UITHOORN.NL

www.lijfengezondheid.nl
www.lijfengezondheid.nl
Pas op…! Hoofdluis…!

