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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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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.uithoorn.nl. 
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook 
op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 20 nov. Maak een foto in Uithoorn en doe mee aan de Grote Jubileum Fo-

towedstrijd van de Fotokring Uithoorn. De foto moet in Uithoorn of 
De Kwakel gemaakt zijn of iets van Uithoorn of De Kwakel tonen. 
Formaat foto: min. 13x19 cm (ca A5) en max. 20x30 cm (ca A4). 
Op de achterkant van de foto vermelden: naam, adres en telefoon-
nummer van de maker + e-mailadres. De foto op papier en in een 
envelop zenden naar: Briandflat 75, 1422 TX Uithoorn. Nadere in-
fo: info@fotokringuithoorn.nl.

3 nov. Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Mevrouw 
Dominique Gerbracht, activiteitenbegeleider bij Osira/Amstelring, 
vertelt over de benadering van dementerenden bij de alledaagse 
dingen. Inloop 19.30 u. Het programma duurt van 20.00-21.30 u.

 Nadere info: Mantelzorg steunpunt: 020-3335353 of amstelland-
meerlanden@alzheimer-nederland.nl.

5 nov. Kwakelse veiling in KDO kantine.
5 nov. Najaarsconcert KNA in Sporthal De Scheg, A. van Schendellaan 

100A.
 Tijd: 19.45-22.30 u. Zaal open: 19.00 u. Entree: € 11,-. Info: www.

kna-uithoorn.nl of kna.secretariaat@gmail.com.
7 nov. Bewonersavond in kader campagne Wat doe je? Tips over zelf-

redzaamheid in geval van nood. Plaats: gemeentehuis. Aanvang: 
19.00 u. Opgeven via e-mail: marije.viveen@uithoorn.nl.

8 nov. Bingomiddag Ouderenbonden, wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, van 
13.30-16.15 u. Toegang gratis. Info: h.elserman@hetnet.nl.

9 nov.  Kinderboerderij De Olievaar, knutselmiddag, 13.30-15.30 u. € 2,-. 

10 nov. Lezing NVVH Vrouwenwerk in De Schutse, De Merodelaan 1. 
Aanvang 10.00 u. De heer Van Leeuwen houdt lezing over Wil-
helm Tell. 

10 nov. High Tea voor Mantelzorgers in Praktijkschool Uithoorn, Legmeer-
plein 55, 14.00-16.00 u. U kunt zich aanmelden tot 4 november 
a.s. via mail: mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl of tel.: 020-
3335353.

10 nov.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan,7 20.00-21.30 u., kosten: 
€ 5,- (incl. thee en teksten)

11 nov. AED/reanimatiecursus in kader campagne Wat doe je? Plaats: ge-
meentewerf, Industrieweg 29. Duur: 9.00-13.00 uur.

11 nov. Concert van C.O.V. Amicitia (Gloria van Vivaldi, Magnificat van 
Zelenka en Nelson Mess van Haydn).in De Burght, Potgieterplein. 
Aanvang: 20.15 u. Entree: € 22,-. 65+pas/CJP: € 21,-. Info: Greet 
Bijlsma, 0297-567257 en 562727. 

12 nov. Intocht Sinterklaas. 10.00 u.: Aankomst op Wilhelminakade/Markt-
plein. 10.30-12.00 u.: Sint naar winkelcentrum Amstelplein. 13.30-
14.30 u. Sint in winkelcentrum Zijdelwaardplein. 

 18.30 uur; Intocht Sinterklaas in De Kwakel (evenemententerrein 
KDO); 18.40 u.: optocht naar Dorpshuis; 19.00-20.00 u.: Sint bij 
Dorpshuis.

15 nov. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 u. 
18,19, Toneelvereniging Genesius speelt ‘En ik dan?’ Plaats: Dorps-
26 nov. huis De Quakel. Zaal open: 19.30 u. Uitvoering begint om 20.15 u. 

Kaartverkoop á €7,50 bij Marga Westerbos Cyclamenlaan 48, De 
Kwakel tel: 0297-532970 of via: frankmar@caiway.nl.

19 nov.  Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. 
Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 u. Duur 
wandeling: tot ong. 12.30 u. Deelname gratis, aanmelding niet no-
dig. Info: 0297-287223 / yfke.zijlstra@casema.nl. Zie ook: www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn/.

22 nov. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u. 
25 nov. Amerikaanse middag, 14.30 u. Zangduo Jean en Marjan, incl. 

Amerikaans eten. Kosten € 12,50. Aanmelden tot uiterlijk 23 nov. 
Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 0297-567209.

27 nov. Philadelphus Ensemble, kamermuziek. Leden van het Concert-
gebouworkest spelen werk van Mendelsohn en Dvorak. Thamer-
kerk, start 14.30. Kosten: € 12,-. Meer info: www.scau.nl of J. He-
ijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.

29 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.

 evenementen vanaf december 2011 
 staan op www.uithoorn.nl

ACtiViteiten KALenDeR

‘Laat je niet overvallen’-campagne-
bus bezoekt winkelgebieden in Am-
stelveen, Uithoorn en Diemen. 

Winkelcriminaliteit kost de detail-
handel jaarlijks ruim één miljard eu-
ro. Naast die forse financiële scha-
de telt vooral ook de persoonlijke in-
breuk op winkeliers en hun medewer-
kers. Om hen te leren hoe zij het risi-
co op een overval, geweld of agres-
sie kunnen verkleinen organiseert 
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
(HBD), in opdracht van het ministe-
rie van Veiligheid en Justitie, dit na-
jaar preventiebijeenkomsten. De bij-
eenkomsten vinden plaats in diver-
se regio’s in Nederland (onder ande-
re in de regio Amstelland) onder de 
noemer ‘Laat je niet overvallen!’. Het 
HBD organiseert de bijeenkomsten 
in de regio samen met de Kamer van 
Koophandel Amsterdam, Politie Am-
sterdam-Amstelland en de gemeen-
ten Amstelveen, Diemen en Uithoorn. 
De ‘Laat je niet overvallen!’-campag-

nebus heeft op 19 oktober de diver-
se winkelgebieden bezocht om win-
keliers te attenderen op de gratis bij-
eenkomsten. Onder andere op het 
Amstelplein en het Zijdelwaardplein 
heeft de bus gestaan.

Bezoek één van de volgende 
bijeenkomsten in november:
•  woensdag 2 november, Raadhuis, 

Laan Nieuwer Amstel 1, Amstel-
veen

•  dinsdag 8 november, Gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16, Uit-
hoorn, aanvang 18.00 uur.

•  dinsdag 15 november, Gemeen-
tehuis, D.J den Hartoglaan 1, Die-
men

winkeliers persoonlijk uitgenodigd 
voor overvalpreventiebijeenkomsten

Bewonersavond en 
AeD/reanimatiecursus 
in gemeentehuis
In Uithoorn en De Kwakel is veel goed geregeld. Toch kan er van alles 
gebeuren. Weet u wat u moet doen bij een noodsituatie? Helaas kun-
nen hulpdiensten niet altijd en overal direct helpen. En dan bent u in 
eerste instantie op uzelf en de mensen in uw omgeving aangewezen. 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat particulieren meer willen weten over 
wat zij zelf kunnen doen in geval van nood. Alle reden voor de gemeen-
te om daar samen met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op 
in te spelen. Is dat nodig? Ja. Want iedereen kan te maken krijgen met 
een noodsituatie. Bijvoorbeeld door een brand of doordat de stroom 
voor langere tijd uitvalt. U kunt te maken krijgen met iemand die zich 
ernstig verslikt of misschien wel met een gaslek. Het is verstandig dat 
u zich op dit soort situaties voorbereidt. 
wat doe je? gaat u en uw buurgenoten bij deze en andere noodsitu-
aties helpen. Op de website www.watdoeje.nl leest u per noodsitua-
tie wat u in een paar stappen kunt doen. Inclusief handige tips en pre-
ventieve maatregelen. Daarnaast worden er volgende week in het ge-
meentehuis en op de gemeentewerf van Uithoorn een informatieve be-
wonersavond en een praktische cursus georganiseerd. Alles met één 
doel: mocht er iets gebeuren in Uithoorn of De Kwakel, dan kunt u zich-
zelf of anderen helpen. Omdat u weet wat u moet doen. En dat is pre-
cies waar we het voor doen. 

Gemeentehuis uithoorn
7 november  Wat doe je-bewonersavond.
 Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur
Gemeentewerf industrieweg 21 uithoorn
11 november  Wat doe je-AED/reanimatiecursus, 9.00-13.00 uur

Doe mee en meld u aan door een e-mail te sturen naar marije.viveen@
uithoorn.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw voorletters, achternaam en ge-
boortedatum + adres en e-mailadres.

Op 10 november 2011 organiseren 
de gemeente Uithoorn en het Man-
telzorg Steunpunt een High Tea voor 
mantelzorgers die in de gemeente 
Uithoorn wonen. De High Tea vindt 
plaats in het kader van de Nationa-
le Dag van de Mantelzorg en zal wor-
den verzorgd door leerlingen van de 
Praktijkschool Uithoorn. Er is muzi-
kale omlijsting en natuurlijk is er ook 
genoeg gelegenheid om met elkaar 
te praten.
U bent mantelzorger als u gemiddeld 
4 tot 8 uur per week voor een ziek fa-
milielid of andere naaste zorgt.

Locatie:
Praktijkschool Uithoorn, Legmeer-
plein 55 in Uithoorn
tijdstip: 
14.00-16.00 uur
Bereikbaar:
Er is mogelijkheid tot parkeren voor 
de school. Rijd u via de GPS, dan 
moet u Melde 22 Uithoorn invoe-
ren. Bus: lijn 142 stopt tegenover de 
school.
U kunt zich aanmelden tot 4 no-
vember a.s. via mail: mantelzorg@ 
mantelzorg-steunpunt.nl of telefo-
nisch: 020-3335353.

High tea voor mantelzorgers

eenRiCHtinGsVeRKeeR 
OP RAnDweG OOst en 
HOLLAnDseDijK 

Tot en met juni 2012 geldt voor ver-
keer komend vanaf Zijdelweg op de 
Randweg Oost/Hollandsedijk (tot aan 
de afslag Amsterdamseweg) éénrich-
tingsverkeer. Deze maatregel geldt 
niet voor fietsers en bromfietsers.

weRK in 
uitVOeRinG
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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 
offi 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 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 ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn
Tijdelijk:
- 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 novem-
ber 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Geslotenverklaring Faunalaan voor voertuigen en voetgangers 
vanaf kruising Faunalaan/Busbaan tot en met Faunalaan/buskeerlus. Ter inza-
ge van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111

- Verkeersbesluit Afsluiting Mol voor autoverkeer, door het plaatsen van beton-
palen ter hoogte van de kruising Mol/Parkeerterrein (ter hoogte van Mol 21-23). 
Ter inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. 
van der Waals, 0297-513111

- Ontwerp-Nota Baggeren AGV. De Nota bevat de beleidslijnen van AGV ten 
aanzien van baggeren. Nadere info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV): mevrouw J.W. van Dijk, tel. 020-6083354 of jolanda.van.dijk@
waternet.nl. Gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111. Ter 
inzage van 24 oktober t/m 4 december 2011.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

 VERLEENDE MANDATEN VOOR UITVOEREN BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS(EN) GEMEENTE UITHOORN 2011
Op 27 oktober 2011 is de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2011 in werking getreden. Voor het uitvoeren van deze verorde-
ning zijn de onderstaande mandaten verleend. Deze mandaten treden op 3 november in werking en werken terug tot en met 27 oktober 2011.

artikel beheers- Onderwerp Bevoegd mandaat 1e ondermandaat 2e omdermandaat
verordening 2011  orgaan 

6, lid 1 het verlenen van ontheffi ng voor het rijden met motorrij- college afdelingshoofd beheerder
 tuigen elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen  Leefomgeving begraafplaats  

9, lid 1 het verlenen van toestemming om het lijk binnen  burgemeester afdelingshoofd coördinator medewerker
 36 uur na het overlijden te begraven  Publiekszaken burgerzaken burgerzaken

11, lid 2 het afwijken van aanvangsuren begraven en asbezorging college afdelingshoofd  coördinator
   Leefomgeving beheer

12, lid 2 aantal lijken en asbussen en in particulier graf en het aantal overle- college afdelingshoofd coördinator
 denen waarvan de as in een particulier graf mag worden verstrooid  Leefomgeving beheer   

16, lid 1 het verlenen van het recht op een particulier graf college afdelingshoofd  coördinator medewerker
   Publiekszaken burgerzaken burgerzaken

18, lid 3 het recht op het particulier recht te doen vervallen  college afdelingshoofd coördinator medewerker
 indien de aanvraag tot overschrijving niet wordt gedaan  Publiekszaken burgerzaken burgerzaken

18, lid 4 het particulier graf op naam laten stellen van een  college afdelingshoofd coördinator medewerker
 nieuwe rechthebbende  Publiekszaken burgerzaken burgerzaken

19 schriftelijk doen van mededeling aan de rechthebbende college afdelingshoofd coördinator  medewerker
   Publiekszaken burgerzaken burgerzaken

20 vergunning voor het hebben of wijzigen van een gedenkteken college Afdelingshoofd coördinator medewerker
   Publiekszaken burgerzaken burgerzaken

22 verwijderen grafbedekking na verstrijken graftermijn college Afdelingshoofd beheerder 
   Leefomgeving begraafplaats
 
23, lid 2 verwijderen grafbedekking bij onvoldoende onderhoud college Afdelingshoofd beheerder 
   Leefomgeving begraafplaats 

23, lid 3 bekendmaken voornemen tot verwijdering grafbedekking college Afdelingshoofd beheerder 
   Leefomgeving begraafplaats
 
24 bekendmaking voornemen tot ruiming en publicatie college Afdelingshoofd  coördinator medewerker
   Publiekszaken burgerzaken burgerzaken

De Kwakel
- Kwakelsepad 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tij-

delijke brug. Ontvangen 24 oktober 2011.
- Vuurlijn 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een sportie-

ve buitenschoolse kinderopvang in het clubgebouw van KDO. Ontvangen 19 ok-
tober 2011

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- In het Midden 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van as-

besthoudende gevelbeplating. Ontvangen 25 oktober 2011.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
- Dorpscentrum, Amstelstraat 4, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde.

 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
- Handelsweg schuin tegenover nr. 15, omgevingsvergunning voor het oprichten 

van een bedrijfverzamelgebouw. Bezwaar: t/m 8 december 2011.
De Kwakel
- Stelling 1, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op de eer-

ste verdieping. Bezwaar: t/m 8 december 2011.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 VERKEERSBESLUITEN
Legmeer-West
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het gesloten verklaren van de 

Faunalaan in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trek-
dieren of vee en voetgangers vanaf de kruising Faunalaan/Busbaan tot en met de 
buskeerlus om de verkeersveiligheid van fi etsers en voetgangers te waarborgen.
Tot aan de realisatie van een fi ets-/voetgangerspad en –oversteekplaats wordt een 
omleidingroute voor fi etsers en voetgangers van/naar Legmeer-West ingesteld. 
Ter inzage
Dit verkeersbesluit, inclusief tekeningen, ligt tot en met 14 december 2011 ter inza-
ge. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Legmeer-West
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het afsluiten van Mol voor auto-
verkeer, door het plaatsen van betonpalen ter hoogte van de kruising Mol/Parkeer-
terrein (ter hoogte van Mol 21-23) om de verkeersveiligheid binnen Mol te waar-
borgen. 
Ter inzage
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 14 december 2011 ter inza-
ge. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 ONTWERP-UITWERKINGSPLANNEN ‘PARK KRAYENHOFF FASE 3’ EN 
 ‘PARK KRAYENHOFF FASE 4’ TER INZAGE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om voor fase 3 en fase 4 van Park Krayenhoff een uitwerkingsplan vast te 
stellen. Deze ontwerp-uitwerkingsplannen ‘Park Krayenhoff fase 3’ en ‘Park Kray-
enhoff fase 4’ zijn gebaseerd op de globale en nog nader uit te werken bestemming 
‘Woongebied – Uit te werken’, zoals opgenomen in bestemmingsplan Park Krayen-
hoff dat op 8 oktober 2009 is vastgesteld. 
De ontwerp-uitwerkingsplannen ‘Park Krayenhoff fase 3’ en ‘Park Krayenhoff fase 
4’ liggen van 3 november 2011 tot en met 15 december 2011 ter inzage. De ont-
werp-uitwerkingsplanen zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl .
Daarnaast liggen de Uitwerkingsplannen ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn ge-
durende de openingstijden van het gemeentehuis alsmede in de openbare biblio-
theek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibli-
otheek en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 De Kwakel. Binnen deze termijn 
van zes weken kunnen belanghebbenden tegen deze ontwerp-uitwerkingsplannen 
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn. Zodra het uitwerkingsplan onherroepelijk is kan een formele bouwaanvraag 
voor de bouw van de woningen in fase 3 en fase 4 in behandeling worden genomen.
Uithoorn, 31 oktober 2011



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

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

Wijzigingen in de WWB Wist u dat… 
… de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo) uitgaat van “niet leu-
nen maar steunen”. Hiermee wordt 
bedoeld dat de zelfredzaamheid en 
participatie van burgers moet worden 
bevorderd. De eigen verantwoorde-
lijkheid staat centraal en de overheid 
zorgt voor het vangnet.

… als u in aanmerking komt voor Huis-
houdelijke Verzorging u kunt kiezen uit 
zeven leveranciers?

… als u aanpassingen heeft in de hui-
dige woning en u overweegt een 
andere woning te huren of te kopen u 
VOORAF contact op moet nemen met 
de gemeente of het Loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg (WWZ). Als u vooraf geen 
contact opneemt met de gemeente of 
het Loket WWZ, kan de mogelijkheid 
bestaan dat de gemeente geen mede-
werking verleent aan een later nood-
zakelijke aanpassing in de nieuwe 
woning. 

… een verhoogd toilet algemeen gebrui-
kelijk* is?

… een tandem algemeen gebruikelijk* 
is?

… beugels/handgrepen algemeen ge-
bruikelijk* zijn?

… fiets met hulpmotor algemeen gebrui-
kelijk* is?

*	 Een	voorziening	is	algemeen	gebruikelijk	
wanneer	die	niet	speciaal	bedoeld	is	voor		
mensen	met	een	beperking,	dus	ook	door	
anderen	gebruikt	wordt,	gewoon	in	de	win-
kel	te	koop	is	en	niet	-	aanzienlijk	-	duurder	
is	dan	vergelijkbare	producten.

Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet 
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering 
van de gemeente. De WWB wordt samenge-
voegd met de Wet investeren in jongeren (WIJ) 
en gaat weer meer fungeren als vangnet. Door 
de wijzigingen wordt de plicht voor uitkerings-
gerechtigden om weer op zoek te gaan naar 
werk aangescherpt. Daarnaast wordt een gro-
ter appél gedaan op de eigen verantwoordelijk-
heid. Verder is in de plannen sprake van onder 
meer:

 afschaffing van de bijstand voor inwonen-
den;

 vervanging van de toets op het inkomen van 
de partner door een toets op gezinsniveau 
(huishoudinkomen);

 jongeren tot 27 jaar die per 1 januari 2012 
zich melden aan het loket, kunnen niet direct 

meer een uitkering aanvragen. De eerst vier 
weken moet zij zelf op zoek gaan naar werk 
of studie waarbij aantoonbare eigen initiatie-
ven en acties worden verwacht. Pas na een 
periode van vier weken kan de jongere een 
aanvraag indienen voor ondersteuning en 
een eventuele uitkering;

 de maximering van het gemeentelijke mini-
mabeleid (op maximaal 110% van de bij-
standsnorm);

 invoering van de mogelijkheid om uitke-
ringsgerechtigden, als tegenprestatie voor 
bijstandsverlening, te verplichten om maat-
schappelijk nuttig werk te verrichten.

Wilt u meer informatie hebben over deze wijzi-
gingen? Houdt u de pagina in deze krant dan 
goed in de gaten. Ontvangt u een bijstands-

uitkering van de gemeente en heeft u vragen? 
Neem dan contact op met uw consulent. De 
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van 
deze pagina. In november zal ook een nieuws-
brief naar uitkeringsgerechtigden worden ver-
stuurd met daarin de uitleg over alle verande-
ringen.

financiële voorzieningen voor 
inwoners met een minimuminkomen
Als u langere tijd een inkomen op of rond mini-
mumniveau heeft, lukt het niet altijd om alle 
kosten te betalen. Er bestaat een aantal rege-
lingen om het voor een huishouden met een 
inkomen op of rond het minimumniveau iets 
gemakkelijker te maken. De regelingen gelden 
niet alleen voor personen met een bijstands-
uitkering, maar zijn ook bedoeld voor huishou-
dens met een ander inkomen op of rond het 
minimumniveau. Deze voorzieningen zijn:

 Bijzondere bijstand (ook voor jongeren);
 Regeling chronisch zieken, gehandicapten 

en ouderen (70+);
 Declaratiefonds 65-plussers;
 Collectieve ziektekostenverzekering (kan 

alleen per 1 januari);
 Declaratiefonds jongeren;
 Jeugd(sport)fonds;
 Kwijtschelding van gemeentelijke belastin-

gen.

Heeft u in 2011 nog geen gebruik gemaakt van 
een van deze regelingen? Doe dit dan snel. In 
2012 kunt u namelijk opnieuw gebruik maken 
van deze financiële middelen. Mocht u vragen 
hebben over deze voorzieningen of wilt u weten 
of u mogelijk in aanmerking komt? Neem dan 
contact op met het cluster Werk en Inkomen. 
De contactgegevens van vindt u links op deze 
pagina.

Bekendmaking 
concept beleidsplan schuldhulp-
verlening 2012-2015 Aalsmeer en 
Uithoorn 

Het Dagelijks Bestuur van het Samen-
werkingsverband Aalsmeer - Uithoorn 
heeft op 20 oktober 2011 ingestemd met 
het concept beleidsplan schuldhulpver-
lening 2012-2015 Aalsmeer en Uithoorn. 

Het concept beleidsplan ligt van donder-
dag 3 november 2011 tot en met don-
derdag 15 december 2011 ter inzage in 
het gemeentehuis van Aalsmeer en Uit-
hoorn. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen met betrekking tot het 
concept beleidsplan schuldhulpverle-
ning worden ingediend. Daarna zal de 
gemeenteraad het concept beleidsplan 
schuldhulpverlening behandelen en 
vaststellen.



DUS!-raadslid José de Robles neemt ons mee 
naar het Amstelplein. Dat plein laat zien hoeveel 
mogelijkheden Uithoorn heeft én het heeft 
een sterke relatie met het jongerenbeleid. 

“ Amstelplein 
 toont potentie 
van heel Uithoorn”

José de Robles wil niemand 
voor het hoofd stoten, maar 
toch: “Het Amstelplein is een 
ontzettend lelijke plek”, stelt 
hij vast. De Robles zegt het 
met een knipoog. Hij wil 
namelijk een punt maken: 
Uithoorn mag dan niet over-
al beeldschoon zijn, potentie 
is er voldoende. De Robles: 

“Vanaf dit plein zie je dat in 
een oogopslag. Kijk daar, een 
geweldig mooi doorkijkje 
naar het oude dorp. De Amstel, 
de horecagelegenheden, de 
winkeltjes aan het water – dit 
is een erg mooi stukje Uithoorn.”

Speeltuinen
De Robles richt zijn blik iets 
naar links. “Natuurgebied 
Zijdelmeer, ook prachtig. 
Uithoorn heeft nu eenmaal 
een fantastische ligging, vlak-
bij het Groene Hart en vlakbij 
Amsterdam. En als dorp zelf 
hebben we ook veel moois 
te bieden.” En dan komt het 
punt: “Maar wat is er voor 
jongeren te doen? We zeggen 
vaak dat ze overlast veroor-
zaken door rond te hangen, 
maar kijk eens naar de reali-
teit. Uithoorn heeft jongeren 

niet heel veel te bieden. Er 
zijn speeltuinen, maar wat 
heb je daar als 16-jarige aan.”

Overlast
Rondhangende jongeren 
zorgen bij het Amstelplein 
sinds enige tijd voor over-
last, al gaat het tegenwoor-
dig een stuk beter. De Robles: 

“Wanneer jongeren zich daar 
ophouden, dan voelen 
mensen zich soms geïntimi-
deerd, terwijl die jongeren 

meestal geen enkele kwaad 
in de zin hebben.” Hij 
vervolgt: “Laten we erover 
nadenken wat we die jonge-
ren als gemeente te bieden 
hebben, in plaats van alleen 
oog te hebben voor het 
voorkomen van overlast.”

Levensfase
De Robles herinnert zich 
zijn eigen jeugd ook als een 
tijd waarin rondhangen 
soms een doel op zich was. 

“We doen vaak alsof het een 
hedendaags probleem is, 
maar het is van alle tijden. 
Rondhangen met vrienden, 
je vervelen, het hoort bij 
die levensfase. Daarom zeg 
ik: geef de jongeren van 
Uithoorn een plek waar ze 
zich kunnen vervelen.”  

Refl ex
De Robles stelt voor om eens 
bij andere gemeentes te kijken 
hoe ze het daar aanpakken. 

Activiteiten organiseren, 
een refl ex die veel voor -
komt, daar ziet hij niets in. 

“Je ziet vaak dat gemeentes 
heel erg verkrampt allemaal 
dingen op touw zetten. Dat 
zet geen zoden aan de dijk. 
Jongeren willen hun gang 
kunnen gaan. We moeten 
ze als gemeente daartoe de 
gelegenheid bieden, zonder 
dat dit ten koste gaat van 
het leefgenot en het gevoel 
van veiligheid van de rest.” 

In het debat van de gemeente-
raad op donderdag 13 oktober 
stelde het college van burge-
meester en wethouders 
(b&w) voor de plannen voor 
de Iepenlaan gelijk te laten, 
maar deze te voorzien van 
een nieuw tijdpad. Dus: 
groen aan de zuidzijde, 
glastuinbouw aan de noord-
zijde, een aanpak waarmee 
de gemeenteraad in mei al 
akkoord ging. 

Provinciesubsidie
Tijdens het debat stelde 
de raad zich kritisch en 
bezorgd op. Jaap Baak van 
het CDA wilde weten of 
Uithoorn voor het project nog 
steeds aanspraak maakt op 
provinciesubsidie. Wethouder 

Verheijen: “Dat kan, zodra 
we nieuw glas realiseren 
aan de noordzijde. Hiervoor 
moeten we echter eerst een 
ontwikkelpartner vinden.” 
Die is nog niet in beeld. 
B&w wil rondom de Iepen-
laan niet langer zelf onder-
nemen, maar de onderne-
mers slechts faciliteren. 

Ondernemersplan
Ineens was daar een verras-
sing: de insprekende heer 
Hogenboom vertelde dat de 
ondernemers van de Iepen-
laan zelf een plan hadden 
opgesteld. Hij lichtte toe 
dat b&w bekend waren met 
het plan, maar er niets mee 
hadden gedaan. Wethouder 
Verheijen gaf aan dat er een 
zorgvuldige beoordeling 
van het ondernemersplan 
had plaatsgevonden. Hij 
beloofde zijn afweging nog 
toe te lichten aan de raad.

Op de agenda
Morgen staat de Iepenlaan 
opnieuw op de agenda van 
de gemeenteraad. Dan wordt 
duidelijk of de raad instemt 
met het voorgestelde nieuwe 
tijdpad. Is dat het geval, 
dan kan de ontwikkeling 
van de zuidzijde van de 
Iepenlaan spoedig starten. 

In deze afl evering van 
de rubriek ‘Vijf vragen 
aan’ geven we vijf-
maal het woord 
aan raadslid Nick 
Roosendaal, fractie-
voorzitter van de 
VVD in de gemeente-
raad van Uithoorn. 

1 Wat zijn voor jouw 
partij belangrijke 

uitgangspunten als het 
gaat om fi nanciën?

“Over een week bespreken 
we met de raad de gemeente-
lijke begroting voor 2012. 
Wat voor ons voorop staat: 
de gezamenlijke verant-
woordelijkheid die we 
hebben het geld van onze 
inwoners goed te besteden. 
We moeten zuinig met onze 
middelen omgaan, ook 
omdat we als VVD vinden 
dat de lasten niet sneller 
mogen stijgen dan de infl atie.”

2 Hoe vind je dat Uit-
hoorn omgaat met 

fi nanciële onderwerpen?
“Je moet als gemeente een 
helder beeld hebben van je 
mogelijkheden. Zodat je 
kunt zeggen: dit is het geld 
waarvoor we het gaan doen. 
Uithoorn heeft dit proces 

volgens mij goed in de hand. 
Er wordt ook goed verant-
woording afgelegd en dat 
is belangrijk. Wat je tegen-
woordig ziet, is dat we als 
gemeente minder geld 
krijgen van het Rijk, maar 
wel steeds meer taken. 
Juist daarom is het belang-
rijk verstandige keuzes te 
maken.”

3 Heeft de VVD 
nog fi nanciële 

speerpunten?
“Wij hechten veel waarde aan 
een goede infrastructuur. 
Dat gaat om de kwaliteit 
van het rioolstelsel, zodat er 
geen overlast ontstaat, 
maar ook om bereikbaar-
heid. Als gemeente heb je 
de taak te zorgen dat inwo-
ners en bezoekers vlot en 
veilig op pad kunnen.” 

4 Kun je hier voorbeel-
den van noemen?

“Nou, we zijn bijvoorbeeld 
erg blij dat Uithoorn toch 
heeft gekozen voor een 
viaduct op de kruising van 
de Zijdelweg en de N201. 
Wij willen niet dat we met 
zijn allen stil komen te staan 
en deze oplossing helpt 
daarbij ontzettend. Ook de 
investeringen in fi etspaden 
van de afgelopen jaren 
hebben erg goed uitgepakt.”

5 En wat vinden jullie 
verder belangrijk?

“Wat zeker onze aandacht 
heeft, is de wijk Europarei. 
Buurtbeheer doet daar erg 
goed werk. Wij vinden het 
belangrijk dat als gemeente 
te ondersteunen, juist om-
dat je daarmee de betrok-
kenheid van bewoners bij 
hun wijk stimuleert. Het 
bevorderen van sociale 
cohesie is een belangrijke 
taak van de gemeente.”  

Op stap met José de Robles 

R A A D S V E R S L A G V I J F  V R A G E N  A A N  N I C K  R O O S E N D A A L  ( V V D ) R A A D S A G E N D A

Datum: 3 november 2011
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening en installatie 
dhr. C.E. Poelwijk 
als raadslid 19.30 uur

2   Vragen raadsleden, 
reactie college 19.45 uur

3   Planvorming Iepenlaan
 20.00 uur

4   Verzelfstandiging 
Gov United 20.30 uur

5   Nota lokale heffi ngen 
gemeente Uithoorn 
2012-2015 21.00 uur

6   Bestemmingsplan 
Landelijk Gebied, 
postzegelplannen 2011 

 21.30 uur

Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschat -
ting. De eerstvolgende 
raadsvergadering is op 
donderdag 10 november. 
Deze is geheel gewijd 
aan de Programmabegroting 
2012 en de Tweede voort- 
gangsrapportage 2011

Besluit Iepenlaan 
komt in zicht
De Iepenlaan. Raadslid Sjaak Verhaar 
vertelde er op deze plaats al over en 
de gemeenteraad heeft er inmid-
dels over gedebatteerd. Verrassing: 
tijdens het debat bleek dat de 
ondernemers van de Iepenlaan 
een eigen plan hebben opgesteld.

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

“Geef de jongeren van 
Uithoorn een plek waar ze 

zich kunnen vervelen.”
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