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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

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.
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 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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ALGemene inFORmAtie
Binnie met
vette campagne

uithoorn start met werken
op afspraak

Binnie ziet bij scholen, sportverenigingen en supermarkten steeds vaker gele containers voor frituurvet en
-olie. Deze organisaties laten kosteloos zo’n kliko voor 240 liter plaatsen.
Vol? Ze bellen het vetverwerkende
bedrijf dat de kliko weegt en de vergoeding bepaalt. Want vet is een prima grondstof in biodiesel, biobrandstof en oleochemie (voor de productie van zeep, verf, cosmetica, kaarsen, smeermiddelen, glycerine, plastics en nylon). Wilt u uw winkel- of
clubkas ook op deze wijze ‘spekken’?
Kijk even op www.vetrecyclehet.nl

Inwoners van Uithoorn kunnen per
29 oktober 2012 via de website van
de gemeente Uithoorn een afspraak
maken voor enkele producten van
Burgerzaken. Het gaat voorlopig om
een proef die, zo nodig aangepast,
wordt voortgezet met meer gemeentelijke producten en diensten.

Voorkom verstopping
van riool
Geen club of winkel? Voor iedereen
geldt: maak er geen ‘potje met vet’
van. Voorkom verstoppingen in het
riool. Bewaar de verpakking en giet
uw frituurafval er afgekoeld in terug.
Breng het zo verpakt naar een gele
kliko. Kliko’s staan ook op het scheidingsdepot en daar mag u het in elke
verpakking aanbieden. En ja... een
vetbol voor de vogels is natuurlijk ook

leuk in de winter. Hoe dan ook: geef
ze hun vet, maar spaar het riool.
tips?
Heeft u nog vette tips voor Binnie?
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.

Producten
In de proef kunnen inwoners een afspraak maken voor een bezoek op
maandag, dinsdag en donderdag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Zo’n afspraak kan nu nog alleen voor de
meest aangevraagde producten, zoals het aanvragen en afhalen van
een Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een rijbewijs. Ook voor een Eigen verklaring Rijbewijs en een uittreksel uit de
gemeentelijke administratie kunnen
inwoners met een afspraak terecht.
Dat geldt ook voor het melden van
een verhuizing binnen of naar Uithoorn of naar het buitenland, en voor
het verkrijgen van een Verklaring omtrent gedrag.

‘Werken op afspraak’ heeft een aantal duidelijke voordelen, zowel voor de
klant als voor de gemeente. Klanten
voorkomen met een afspraak wachttijden en zij kunnen via www.uithoorn.
nl zelf een geschikte datum en tijdstip
prikken. Ook weet de gemeente precies waar de klant voor komt. Zij is dus
goed voorbereid op de komst en de
vraag en kan de klant daardoor goed
informeren. Ook de klanten zijn met
een afspraak beter voorbereid. Ze weten wat ze nodig hebben of eventueel
moeten meenemen. Daarnaast krijgt
de website van de gemeente een grotere bekendheid. Het wordt een steeds
belangrijker instrument in de dienstverlening. Ook ziet de gemeente veel
voordelen doordat ze zicht heeft op pieken en dalen in de drukte en kan haar
bezetting daar beter op afstemmen.
Proef
Het gaat nog om een proef. De verwachting is dat in de loop van 2013 het
aantal producten en diensten kan worden uitgebreid. Mogelijk past de gemeente dan ook de tijden aan.

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. Deze vindt u op
onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het
aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

delaan. Duur: 14.00-16.00 uur. Toegang: leden gratis en niet-leden €1,50. Info: gvzs@online.nl
9 nov.

Hobbyclub-Fantasie ‘83 De-Kwakel houdt open huis voor ouders
en kinderen in Dorpshuis De Quakel. Tijd: 19-21 uur. Toegang gratis. Nadere info: Jan-Pieter Meijer Tel: 0297-530852 of e-mail janpietermeijer@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)

17,23,
24 nov.

Toneelvereniging ‘Genesius’ speelt ‘De Richel’. van Ton Davids in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel op 17-23 en 24 November. Entree €7.50. Kaarten reserveren bij: Tonny Voorn Ringdijk
8 De Kwakel,Tel: 0297-560448, Marga Westerbos, Cyclamenlaan
48 De Kwakel Tel 0297-532970 en bij supermarkt Schalkwijk in De
Kwakel. Aanvang 20.15 u. Zaal open 19.30u. Meer info op www.
genesius-dekwakel.nl. Ook hier kunt kaarten reserveren.

17 nov.

Gala aan de Amstel / Lions Club Uithoorn in Het Rechthuis. Aanvang: 19.30 uur. Opbrengst komt ten goede aan Stichting Jeugdfonds Uithoorn-De Kwakel. Spetterend feest, met band en topartiesten, tocht met romantische partyboot “Dame van Amstel“
of een gokje aan de blackjacktafels. Kosten €90,- voor de hele
avond, dus inclusief buffetten en drankjes. Kaarten reserveren per
mail via: jpdalmeijer@gmail.com met vermelding van uw naam en
adres.

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 u. Kosten: €2,-

1 dec.

De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inl. 0297525556.

6 dec.

Uittocht Sinterklaas:17.00 u: v/a RK basisschool De Springschans

14 dec.

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

16 dec.

SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk: viool-, zang- en
harptrio Marai met Keltische kerstmuziek.

21 dec.

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

28 dec.

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

De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.

Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.

1e di. v/d
maand

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

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; 2-2-2013; 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.

7 nov.

9 t/m
11 nov.

9 nov.

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 14.00-16.00 u. en
op zaterdag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang gratis. Info: www.
galeriefortaandedrecht.nl
Open Avond D-F!NE. Vrouwen tussen de 18 en 50 jaar zijn welkom op de Open Avond van soul- en motownkoor D-F!NE op
woensdagavond 7 november. Locatie: onze vaste repetitieruimte
“de Morgenster”, de Visserlaan 6 in Uithoorn. Op deze woensdagavond kun je van 20:00 uur tot 22:30 vrijblijvend komen kijken/luisteren/meezingen/sfeer proeven en kennismaken met ons. Voor
meer informatie zie www.soulkoor.nl of een e-mailtje sturen aan
info@soulkoor.nl. Je kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.
Je hoeft je niet op te geven voor deze Open Avond, het is gratis.
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
NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over Nederlandse bezienswaardigheden. Plaats: De Schutse, De Mero-

evenementen vanaf december 2012
staan op www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Grote evenementen in 2013 aanmelden voor 1 december 2012
Gaat u in 2013 een evenement organiseren waarbij meer dan 2000
bezoekers verwacht worden? Dan
moet u dit ruim tevoren bij de gemeente melden. De politie Amsterdam-Amstelland wil in verband met
de beschikbare capaciteit tijdig we-

ten welke grote evenementen er per
gemeente gepland zijn. Dit komt de
openbare orde en veiligheid ten goede. Het is noodzakelijk dat u het door
u in 2013 te organiseren evenement
voor 1 december 2012 via een speciaal formulier bij de gemeente meldt.

Melding is geen vergunningaanvraag
Het invullen en opsturen van een ingevuld meldingsformulier is niet hetzelfde als het aanvragen van een
vergunning voor het evenement.
Daarom moet u uiterlijk acht weken
voor aanvang van het evenement, de

deﬁnitieve aanvraag voor dat evenement bij de gemeente indienen. Het
is dus belangrijk dat u de vergunningaanvraag tijdig verstuurt.
Aanmelden voor 1 december 2012
Indien u het evenement niet voor 1

december 2012 heeft aangemeld,
dan bestaat de kans dat de gemeente de vergunning niet kan verstrekken.
Het is dus belangrijk dat u tijdig weet
of u in 2013 een evenement wilt organiseren en daarnaar handelt. Deze procedure geldt ook voor jaarlijks
terugkerende evenementen.

Meer info?
Met eventuele vragen of voor
het opvragen van een meldingsformulier kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken, cluster
vergunningen, telefoonnummer
0297-513111 of via de website
www.uithoorn.nl

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 en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 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.

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:
- 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) 513 111.
- Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012. Ter inzage
van 25 oktober t/m 6 december 2012. Contactpersoon: mevrouw L. van Stal,
tel. (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een milieu-inrichting en het plaatsen van opslagen PGS 15. Ontvangen 19 oktober
2012.
- Johan Enschedeweg 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van een kantoorgedeelte op de eerste verdieping. Ontvangen 25 oktober 2012.

De Kwakel
- Gerberalaan 63, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
onderheid terras en het plaatsen van een stalling/berging. Ontvangen 19 oktober 2012.
- Het Lange Eind 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
onderheid terras en het plaatsen van een stallingsruimte/berging. Ontvangen
25 oktober 2012.
- Jaagpad 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een
kaasmakerij. Ontvangen 25 oktober 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Burgemeester Kootlaan ter hoogte van de bushalte, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen en het plaatsen van een zichtscherm. Ontvangen
23 oktober 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 18 oktober 2012.
- Krakeend 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 18 oktober 2012.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Het Korte Eind 1 58, het vergroten van een tuinhuis.
- Het Korte Eind 1 75, het vergroten van een tuinhuis.

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Jaagpad 15, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen
van een kaasmakerij.
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
Dorpsstraat 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamebord aan de voorgevel en zijgevel. Bezwaar: t/m 7 december 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 6 december 2012.
- Krakeend 17, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 6 december 2012.
Thamerdal
- Thamerlaan 41, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op
de begane grond en souterrain. Bezwaar: t/m 27 november 2012.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, onthefﬁng van artikel 35 Drank en horeca wet aan Stichting 4Life voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op 10 november 2012 in de Thamerkerk. Bezwaar t/m 4 december 2012.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL

Vergunning aan C.O.V. Amicitia voor het plaatsen van 10 reclameborden voor het
geven van bekendheid aan het concert op 16 november 2012. Bezwaar t/m 4 december 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
CONCEPT-WIJZIGINGSVERORDENING WERK EN INKOMEN
UITHOORN 2012 VASTGESTELD

In zijn openbare vergadering van 18 oktober 2012 heeft de raad van de gemeente Uithoorn de concept-Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012
vastgesteld. Via deze concept-verordening wordt een aantal verordeningen gewijzigd wegens wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze concept-verordening ligt
van donderdag 25 oktober 2012 tot en met donderdag 6 december 2012 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

WWW.UITHOORN.NL
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Moet Uithoorn bezuinigen?
Nederland is in een recessie en
ook Uithoorn ontspringt de dans
niet. Voor de begroting van het
komend jaar is het de gemeente niet gelukt om het tekort minder dan 900 000 euro te maken.
De bevolking is opgeroepen deze week mee te denken of het beter kan.
Gelukkig is de negatieve uitkomst
van de begroting eenvoudig tot
een vette plus om te bouwen, en
wel door nog eens naar het Thamerlint te kijken.
In het Verkeersplan van 2008
(UVVP) is vastgesteld dat het
Thamerlint onderdeel van de
Tweede Hoofdontsluitingsroute van het centrum zal worden.
In het huidige plan zullen geruime tijd ná de opening van de

nieuwe N201 de rijstroken op het
Thamerlint van ongeveer 3 meter
naar 4,25 meter verbreed worden
(conform de minimale maten die
de wethouder in februari naar de
raad gestuurd heeft).
Sinds 2008 is er niet alleen met
de economische omstandigheden, maar ook met de realiteit op
het Thamerlint één en ander gebeurd:
Uit onderzoek van de gemeente
is gebleken dat de komende decennia ruim 10% minder auto’s
dagelijks van de twee lanen gebruik zal gaan maken.
Een besluit van gemeenteraad (in
februari) heeft ervoor gezorgd dat
het aantal vrachtauto’s op de lanen niet zal toenemen.
Dankzij de vervanging van de riolering wordt de hele Prins Bern-

hardlaan de komende weken opnieuw geasfalteerd.
De eerdere toezegging van een
verhoging van de Prins Bernhardlaan naar het oorspronkelijke niveau wordt nu niet meer door de
gemeente bevestigd.
In het UVVP stond al dat op de
100 Uithoornse verkeersongevallen er geen enkele op het Thamerlint plaats vond. Mij is geen
enkel ongeval op de lanen erna bekend, waarmee enig argument over verkeersveiligheid een
schijnargument geworden is.
De verhoging van de Thamerdijk
(=Thamerlaan) is de verantwoordelijkheid van Waternet.
Volgens het begin dit jaar gepubliceerde overzicht is voor de verbetering van de Prins Bernhardlaan en Thamerlaan ruim 2,9 mil-

joen euro beschikbaar in het UVVP
budget, op een totaal van 4,4 miljoen
voor deze Hoofdontsluiting vanaf de
oude N201 t/m de noodzakelijke onderdoorgang van de busbaan. In de
programmabegroting is voor 2013 dit
bedrag (geïndexeerd) opgenomen.

Het zou de raad sieren als zij vanwege de gewijzigde omstandigheden de beslissing om deze 2,9 miljoen (is 100 euro per inwoner) uit te
geven herziet.

lint hoeft te gebeuren: Acht jaar lang
geen onderhoud plegen heeft effect
op het openbaar groen gehad. Gelukkig zijn daar al andere potjes voor
in de begroting.

Niet dat er niets aan het Thamer-

Jaap Dijkstra

Als afsluiting van de rioleringswerkzaamheden wordt de Prins Bernhardlaan binnenkort opnieuw geasfalteerd.
Gaat dat er in 2014 echt weer uit?
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volg de raad op twitter,
via @RaadUithoorn

Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Ook in Uithoorn zullen we flink moeten bezuinigen’
turele lasten, bijvoorbeeld
voor onderhoud. Maar in
zijn algemeenheid kun je
zeggen dat de gemeentelijke
begroting zo’n € 40 miljoen
bedraagt en dat we nu zo’n 5
procent moeten bezuinigen.
Dat is dus een flinke hap.”

Vijf vragen aan Rob de Boer van de PvdA

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan
Rob de Boer, raadslid voor de PvdA.

1

Wat is er zo bijzonder
aan de raadsver
gadering van 8 november?
“Tijdens deze vergadering
bepalen we de programmabegroting voor 2013, plus
de meerjarenbegroting
voor 2013-2016. Een belangrijk onderwerp, Uithoorn
ontsnapt nu eenmaal niet
aan de overheidsbrede bezuinigingen. We krijgen steeds
meer taken van de rijksoverheid, zonder dat de vergoedingen gelijke tred houden.
Bovendien hebben we te
maken met stijgende kosten.

Met de begroting voor 2013
bepalen we als raad hoe we
in Uithoorn invulling geven
aan noodzakelijke bezuinigingen voor 2013 en verder.”

3

Zijn er nog mogelijk
heden daar creatief
mee om te gaan?
“Die zijn erg beperkt. Een
gemeente is nu eenmaal geen
bedrijf. Neem onze diensten:
die worden kostendekkend
aangeboden. Daar kun je dus
geen andere gaten mee dichten. Ook kunnen we niet zomaar taken afstoten, omdat
je als gemeente nu eenmaal
een opdracht hebt. Extra ta-

“Kinderen, ouderen en sociaal
kwetsbare mensen worden ontzien”

2

Gaat het om zware
bezuinigingen?
“De gemeentelijke financiën
kennen een complexe structuur, dus het is lastig heel
concreet te worden. Zo heb je
onder meer het onderscheid
tussen incidentele en struc-

ken ontplooien behoort ook
niet tot de mogelijkheden
en we hebben afgesproken
de lasten voor de burger niet
te verhogen. Mogelijkheden
voor de gemeente om extra
inkomsten te genereren,
zijn er dus vrijwel niet.”

4

Hoe worden
de bezuinigingen
aangepakt?
“De pijn wordt verdeeld op
basis van enkele uitgangspunten. Een belangrijke is
dat we een groter beroep doen
op zelfredzaamheid: burgers
en ondernemers zullen meer
zelf moeten doen. Daarnaast
wordt de dienstverlening van
de gemeente versoberd en
gaat Uithoorn meer samenwerken met buurgemeentes

en ondernemers, zodat
zaken goedkoper kunnen.
Bij deze uitgangspunten
hoort ook de vaststelling dat
onze zorgplicht overeind
blijft. Kinderen, ouderen en
sociaal kwetsbare mensen
worden in de bezuinigingen
zo veel mogelijk ontzien.”

5

Wat betekenen de
bezuinigingen voor
de inwoners van Uithoorn?
“Iedereen zal het gaan

merken, zoveel staat wel
vast. Bijvoorbeeld omdat
onderhoud in de straat iets
langer op zich laat wachten,
of doordat de sportvereniging minder subsidie krijgt.
Ik verwacht dan ook dat het
volgende week een pittige
vergadering wordt en dat er
nog behoorlijk wat aanpassingen op de begroting voor
2013 komen. Het gaat immers om belangrijke keuzes
die iedereen aangaan.”

RaadsaGenda
Datum: 1 november 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering +
informerend debat
1

Opening en beëdiging
mevr. N. Bouchta

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.40 uur

3

Kadernota inhuur
derden 19.50 uur

4

Opening en agenda informerend debat 20.45 uur

5

Doorontwikkeling
buurtbeheer 20.50 uur

6

Financiële uitgangspunten GRP5 21.30 uur

7

Nadeelcompensatieverordening 22.15 uur

Kwaliteitsoverzicht nodig voor inhuur personeel
Onlangs werd door de raad
de ‘Kadernota inhuur
derden’ besproken. Deze
beschrijft wanneer er door
de gemeente moet worden
ingehuurd, legde wethouder
Verheijen uit. In de nota
wordt het verschil gemaakt
tussen het inhuren van één
enkele persoon en een heel
bureau. “Kijken we ook
waar dat bureau zit?” vroeg
José de Robles namens DUS!
De Amsterdamse grachtengordel of het Uithoorns
industrieterrein kunnen
qua kosten voor het inhuren

van personeel behoorlijk
verschillen. VVD, CDA en
Gemeentebelangen wilden
weten waarom er pas in
2013 gewerkt gaat worden
volgens de nota en waarom
het niet duidelijk is hoeveel
er is ingehuurd in 2012.
“Dat moet toch zichtbaar
zijn?”, aldus CDA’er Smits.
Portefeuillehouder mevrouw Oudshoorn gaf aan
dat het college de aanbeveling van de rekenkamer
overneemt. Dan is het niet
logisch om die uit te voeren
voor jaren die al geweest

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
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Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

zijn, vertelde ze. Wethouder
Verheijen voegde hier aan
toe dat het overzicht hoeveel
er is ingehuurd wel gemaakt
kan worden, maar dat het
niet zo zinvol is. “U heeft er
als raad niets aan.” De raad
heeft een kwaliteitsoverzicht nodig, dat antwoord
geeft op waarom inhuur,
hoeveel inhuur en voor
welke onderdelen. “Zodat
de raad kan zien of het
college zijn werk goed
doet.” Hoe de inhuur plaatsvindt, komt in een later
stadium aan de orde.

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 8 november
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

