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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

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 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

COLOFOn
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Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft besloten geen om-
gevingsvergunning voor de sloop 
van de St. Jan de Doperkerk, beter 
bekend als Schanskerk, af te geven. 
De Rooms Katholieke Parochie Em-
maüs heeft op 7 juni 2012 een aan-
vraag voor deze vergunning inge-
diend. Omdat de Schanskerk een ge-
meentelijk monument is, heeft het 
college advies gevraagd aan de mo-
numentencommissie. Het advies is 
naar de mening van het college zorg-
vuldig tot stand gekomen. Mede op 
basis van dit advies is het besluit van 
het college genomen.

Belangenafweging
De gemeente heeft de plicht bij een 
aanvraag voor een omgevingsver-
gunning voor sloop alle belangen af 
te wegen. Bij de Schanskerk spelen 
de volgende afwegingen:
- Het belang van de monumenten-

zorg.
- Het beeldbepalende karakter van 

het kerkgebouw in het dorps-
centrum en daarmee een breed 
maatschappelijk belang.

- Het huidige gebruik en financiële 
aspecten als onderhoudskosten, 
onrendabele investeringen en be-
schikbare financiële middelen. 

- Onvoldoende inspanningen van 
het parochiebestuur om (verder) 

verval van het monument te voor-
komen sinds het gebouw niet 
meer in gebruik is.

- Het feit dat het parochiebestuur 
zich heeft onttrokken aan zijn 
zorgplicht voor het monument.

- Er in de afgelopen jaren verschil-
lende ideeën/initiatieven van der-
den zijn ontstaan waarbij geïnves-
teerd zou kunnen worden om het 
kerkgebouw te behouden.

- Bij het college niet bekend is dat 
er door het parochiebestuur aan-
toonbaar serieuze pogingen zijn 
ondernomen om de Schanskerk 
te behouden met mogelijk een 
nieuwe bestemming.

Alles overwegende is het college er 
niet van overtuigd dat alle mogelijk-
heden zijn onderzocht om het ge-
meentelijk monument te behouden. 
Daarom heeft het college besloten de 
omgevingsvergunning te weigeren. 
Sloop van de Schanskerk betekent 
immers een onomkeerbare situatie. 
Het college doet een beroep op het 
parochiebestuur om actief in overleg 
te treden met initiatiefnemers.

nadere informatie
Het besluit van het college en het ad-
vies van de monumentencommissie 
zijn te vinden op www.uithoorn.nl onder 
Wonen en wijken/nieuwbouw en herin-
richting/dorpscentrum/schansgebied.

Geen vergunning sloop 
schanskerk

De gemeente Uithoorn gaat langs 
Amsteldijk-Zuid, tussen Grote Wie-
len en Noordzuidroute, werkzaam-
heden aan het groen uitvoeren. Het 
gaat daarbij om snoeiwerkzaamhe-
den, het kappen van bomen en het 
planten van knotwilgen.

wat gaan we doen?
We kappen twee meidoorns, twee 
kastanjes en vijf treurwilgen. En we 
planten 39 knotwilgen. Doel is een 
natuurlijk landschap creëren dat past 
bij de Amsteldijk Zuid. 
Langs Amsteldijk-Zuid staat een aan-
tal beeldbepalende bomen. Daar 
staat ook een aantal dunne bomen 
die door hun snelle groei in de ver-
drukking komen. Daarom worden de 
dunne bomen tot net boven de grond 

teruggesnoeid. Hierdoor komen de 
beeldbepalende bomen beter tot hun 
recht.

Planning 
De werkzaamheden worden voor 
het einde van het jaar uitgevoerd en 
gaan afhankelijk van het weer een 
week duren.

meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie dan kunt u contact opnemen 
met de heer P. Pieterse. Hij is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-513111. 
Voor vragen of meer informatie kunt 
u ook gebruik maken van het web-
formulier “Melding Openbare Ruim-
te” op de website van de gemeente 
www.uithoorn.nl.

natuurlijk landschap langs 
Amsteldijk-Zuid

Graag nodigen wij u uit voor een bij-
eenkomst over het gebied tussen 
Boterdijk en Vuurlijn. Deze bijeen-
komst is op woensdagavond 14 no-
vember 2012 van 19.30-21.30 uur 
in Business & Partycentrum Leen-
ders, Drechtdijk 9 in De Kwakel. Van-
af 19.00 uur staan daar koffie en thee 
klaar. 

Aanleiding
In september 2009 heeft de Raad van 
de gemeente Uithoorn de gemeente-
lijke Structuurvisie vastgesteld. Met 
het vaststellen van de Structuurvisie 
heeft de Raad ook een opdracht voor 
het gebied tussen Boterdijk en Vuur-
lijn geformuleerd. Deze luidt: “gebied 
tussen Boterdijk en Vuurlijn, natuur 
en ecologie inventariseren en plan 
van aanpak opstellen voor gebied”. 

Daarbij zijn de volgende doelen ge-
steld:
- Het versterken/ontwikkelen van 

de groene, cultuurhistorische en 
ecologische waarden;

- Het versterken/ontwikkelen van 
de recreatiemogelijkheden;

- Het waar mogelijk verplaatsen/
saneren van bedrijvigheid en kas-
sen voor zover deze een belem-
mering vormen voor de ontwikke-
lingen in het gebied en de eigena-
ren hiertoe bereid zijn;

- Het gebied ontwikkelen als ver-
bindende schakel langs de Stel-
ling van Amsterdam tussen Am-
stelgroen en Zijdelmeer.

Proces tot aan de bijeenkomst
Vanaf november vorig jaar is in over-
leg met de eigenaren in het project-
gebied onderzocht welke functies 
binnen het gebied wel en niet moge-
lijk moeten zijn. Daarbij is onderzoek 
gedaan naar de gewenste gevolgen 

van de verschillende mogelijke func-
ties op de omgeving. Er is zowel bij 
de bewoners als de ondernemers ge-
inventariseerd wat de wensen zijn 
voor de eigen woning of het eigen be-
drijf. De wensen van de belangheb-
benden vormen de basis voor de ge-
biedsvisie.

Doel van de bijeenkomst
De afgelopen tijd is alle in de afgelo-
pen maanden verzamelde informa-
tie vertaald in een concept gebiedsvi-
sie. Deze laat zien dat er een integra-
le kwaliteitsverbetering van het hele 
gebied mogelijk is. Wij zijn van me-
ning dat in de concept gebiedsvisie 
de doelstellingen vanuit landschap, 
cultuurhistorie en recreatie worden 
bediend en dat voor de gebruikers 
van het gebied een duurzame toe-
komst mogelijk wordt. De gebieds-
visie vormt het toetsingskader voor 
mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen in het gebied. Op 14 november 
willen wij deze visie graag aan u pre-
senteren.

Aan ons is gevraagd om de stuk-
ken die wij deze avond presenteren 
voorafgaand aan de avond via de ge-
meentelijke website beschikbaar te 
stellen. Wij hebben er bewust voor 
gekozen dit niet te doen, zodat wij de 
stukken eenduidig aan u kunnen pre-
senteren. Na de bijeenkomst zijn de 
stukken wel via de website beschik-
baar. Op de avond zelf en naderhand 
is er gelegenheid om opmerkingen 
te plaatsen.

informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen 
of suggesties? Neem dan contact op 
met de projectleider, de heer M.W.M. 
Blonk, telefonisch bereikbaar via 
0297-513111.

Bijeenkomst over gebied 
tussen Boterdijk en Vuurlijn 

In 2010 zat er minder glas in het Uit-
hoornse restafval (1,8%) dan in 2008 
(2,7%). De inhoud van de glascon-
tainers daalde in die jaren ook: van 
26 kilo naar 21 kilo per persoon. Er 
worden namelijk minder producten in 
glas verpakt. Denk aan mayonaise in 
kunststof flacons in plaats van in gla-
zen potten. Maar elke fles of pot telt, 
want glas kan eindeloos worden her-
gebruikt. 

Op het scheidingsdepot kunt u be-
halve met verpakkingsglas, ook met 
‘vlakglas’ terecht. Daarnaast kent 
Uithoorn de ondergrondse contai-
ners voor wit, bruin en groen glas. 
Deze worden geleegd in een vracht-
wagen met drie compartimenten, 
voor elke kleur één. Op deze manier 
blijft het glas gescheiden en kan toch 
in één keer worden opgehaald. Via 
een op- en overslagbedrijf gaat het 
op transport naar een glasrecycling-
bedrijf. Hier wordt het glas gesor-
teerd.
Op een grote zeef blijven allerlei 
voorwerpen achter zoals tassen en 
paraplu’s. Grote magneten halen 
metaal uit het glas. Overige rommel 
wordt er met de hand uitgehaald. Dat 
wilt u toch niemand aandoen? Doe 
het glas dus zo schoon mogelijk in 
de glasbak! Per ton mag er maar 35 
gram vervuiling in zitten. Als dit is be-
reikt, wordt het glas drie tot tien we-
ken buiten gelegd. Bacteriën breken 
organische resten op het glas af. De 
scherven gaan naar een glasfabriek 

Groen Rode scheg
In de week van 12 november 2012 
gaat de gemeente beginnen met de 
aanleg van een natuurspeelplek in de 
Groen Rode Scheg. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd door aan-
nemer Donker Groen B.V. De aanleg 
van deze speelplek is onderdeel van 
het ‘Speelbeleidsplan 2008-2012’. 
Het ontwerp van de speelplek is sa-
men met kinderen gemaakt. Naar 
verwachting gaan de werkzaamhe-
den drie weken duren. Dit is afhan-
kelijk van het weer. Met vragen over 
de uitvoering kunt u contact opne-
men met de heer E. Valkenburg van 
de afdeling Leefomgeving. Hij is tele-
fonisch bereikbaar op tel.nr. (0297) 
51 31 11 of per e-mail op gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. dhr. E. Valkenburg.

meerwijk
In de week van 12 november 2012 
gaat de gemeente beginnen met de 

aanleg van een natuurspeelplek in 
de Groenzone Meerwijk. Deze speel-
plek wordt gerealiseerd in het ka-
der van het ‘Speelbeleidsplan 2008-
2012’. Samen met een werkgroep en 
kinderen is het ontwerp van de speel-
plek vastgesteld. 
Eerst worden er natuurlijke speel-
toestellen gebouwd. In een later sta-
dium gaat de gemeente graafwerk-
zaamheden uitvoeren voor het ma-
ken van een heuvel en een vijver. De 
verwachting is dat de werkzaamhe-
den 6 tot 8 weken duren. Dit is afhan-
kelijk van het weer. Tijdens de aanleg 
van de speellocatie kunnen kleine af-
wijkingen optreden van het ontwerp.
Met vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden kunt u terecht bij 
dhr. E. Valkenburg van de afdeling 
Leefomgeving. Hij is telefonisch be-
reikbaar op tel. nr. (0297) 51 31 11 of 
per e-mail via gemeente@uithoorn.nl 
t.a.v. dhr. E. Valkenburg.

start aanleg natuurspeelplekken

en worden omgesmolten tot nieuw 
glas. 
De cirkel is rond. Een kilo scherven 
levert een kilo ‘nieuw’ glas op. En een 
forse besparing op natuurlijke grond-
stoffen zoals zand, soda en kalk. 
Daar kunt u wel eens een potje voor 
breken … in de glascontainer.

tips?
Heeft u tips voor Binnie? Stuur een 
mail naar gemeente@uithoorn.nl 
aan Marian Vermaas. Per brief mag 
ook. Andere meldingen over afval 
worden het snelste opgelost via de 
digitale Melding Openbare Ruimte of 
telefoon 0297–513111.

weRKZAAmheDen 
KRuisinG wieGeRBRuin-
LAAn-ALFOns ARiënsLAAn

Op maandag 5 november is de ge-
meente begonnen met het vervangen 
van de verkeerslichten op de kruising 
Wiegerbruinlaan-Alfons Ariënslaan. 
De werkzaamheden nemen twee we-
ken in beslag. Gedurende deze peri-
ode werken de verkeerslichten op de 
kruising niet en gelden de normale ver-
keersregels. Tijdens de werkzaamhe-
den kunnen alle verkeersdeelnemers 
van de kruising gebruik blijven ma-
ken en worden enkele wegvakken af-
gesloten voor verkeer. Verkeersrege-
laars zullen het verkeer in goede ba-
nen leiden. 

Openbaar vervoer, 
hulpdiensten en bevoorrading
Voor het openbaar vervoer, de hulp-
diensten en de bevoorrading van de 
winkels hebben deze werkzaamheden 
geen gevolgen. 

meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de projectlei-
der, de heer J. de Jong. Dit kan telefo-
nisch via 0297-513111 of per e-mail via 
gemeente@uithoorn.nl. Deze informa-
tie is ook te vinden op de website van 
de gemeente, www.uithoorn.nl 

AsFALteRinGsweRKZAAm-
heDen tOeGAnGsweG 
het FORt De KwAKeL

Op vrijdag 9 november a.s. laat de ge-
meente tussen 7.00-19.00 uur asfal-
teringswerkzaamheden uitvoeren aan 
het laatste deel van de Ringdijk (tussen 
Het Fort en La Forteresse). Gedurende 
deze dag is de Ringdijk afgesloten voor 
al het verkeer. Bij slechte weersom-
standigheden moeten de werkzaam-
heden worden uitgesteld. Op www.uit-
hoorn.nl/actueel/nieuwsberichten kunt 
u dan nadere informatie vinden. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
door de firma Schelvis Infra B.V.

weRK in 
uitVOeRinG

schoon glas 
voor Binnie 
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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. 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 evenementen-

kalender 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.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

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

1e di. v/d Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag van de maand van 
maand  09.30-11.30 u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcen-

trum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

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 14.00-16.00 u. en op 
zaterdag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang gratis. Info: www.gale-
riefortaandedrecht.nl

7 nov. 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 woensdag-
avond 7 november. Locatie: onze vaste repetitieruimte “de Morgen-
ster”, de Visserlaan 6 in Uithoorn. Op deze woensdagavond kun je 
van 20:00 uur tot 22:30 vrijblijvend komen kijken/luisteren/meezin-
gen/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.

9 t/m Vogelvereniging De Groenling organiseert vogelshow in Sport-
11 nov.  complex KDO, Vuurlijn 51. Opening op vrijdag 9 november om 

20.00 u. Zaterdag 10 november open van 10.00-18.00 u en zon-

dag 11 november van 10.00-16.00 u. Entree gratis. Zie ook: www.
groenling.nl

9 nov. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over Neder-
landse bezienswaardigheden. Plaats: De Schutse, De Merodelaan. 
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 gra-
tis. Nadere info: Jan-Pieter Meijer Tel: 0297-530852 of e-mail jan-
pietermeijer@online.nl

9 nov. The Mix: J.A.van Seumerenlaan 1 Uithoorn: Kinderdisco Kids @ 
The Mix van 19.00-21.30 uur. Bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Entree: € 3 (voorverkoop bij boekhandel Ten Hoope). Gratis li-
monade, repen, chips en fris te koop aan de bar, DJ Happy Power, 
leuke interactieve spelletjes, dansen of een leuke avond om je par-
tijtje te houden. Voor meer info of vragen: Natascha Halici nhalici@
cardanus.nl / 06 52646156

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 or-
kest 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, Toneelvereniging ‘Genesius’ speelt ‘De Richel’. van Ton Da-
24 nov. vids in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel op 17-23 en 24 Novem-

ber. 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.ge-
nesius-dekwakel.nl. Ook hier kunt kaarten reserveren. 

17 nov. Gala aan de Amstel / Lions Club Uithoorn in Het Rechthuis. Aan-
vang: 19.30 uur. Opbrengst komt ten goede aan Stichting Jeugd-
fonds Uithoorn-De Kwakel. Spetterend feest, met band en topar-

tiesten, 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 u. in Thamerkerk een pianorecital van 
Folke Nauta met werk van Schubert, Schumann en Voriset. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Ten Hoope, Zijdelrij, BRUNA, 
Amstelplein en aan de zaal voor €12,-; jongeren tot 16 jaar €6,-. 
Zie ook de website van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn, 
www.scau.nl

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

24 nov. Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel organiseert Najaars-
verkoop van een breed assortiment handwerken in winkelcentrum 
Zijdelwaard Uithoorn, van 09.30-16.00 uur.

25 nov. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. Er 
kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilderen. Ieder-
een 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 Postzegelruil-
beurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inl. 0297-
525556.

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.

22 dec. Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De 
Merodelaan 1. Bekende en onbekende Kerstliederen/Christmas 
Carols. Begeleiding: piano en dwarsfl uit. Toegang is gratis met een 
deurcollecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 uur. Einde: 21.00 
uur. Informatie: www.amicitia-uithoorn.nl

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

ALGEMENE INFORMATIE

De gemeente Uithoorn gaat nog dit 
jaar de route voor fietsers en voet-
gangers in het Libellebos (parallel aan 
de Anton Philipsweg en de Johan En-
schedeweg) verbeteren. B&W hebben 
op 31 oktober 2012 ingestemd met het 
voorlopig ontwerp. Dit gaat per 7 no-
vember 2012 ter inzage en u kunt hier-
op tot 21 november 2012 reageren. 

Toelichting
In januari 2012 hebben B&W en Raad 
van Uithoorn ingestemd met de in-
richtings- en beheervisie voor het Li-
bellebos. In deze visie is een door-
gaande route voor fietsers en voet-
gangers door het Libellebos opgeno-
men. De doelstellingen uit deze vi-
sie komen overeen met de doelstel-

lingen van het project ‘fi etsverbinding 
Biezenwaard’ uit het uitvoeringspro-
gramma van het Uithoorns Verkeers- 
en Vervoersplan. Op basis hiervan 
heeft de gemeente samen met een 
aantal deelnemers uit de werkgroep 
‘vrienden van het Libellebos’ een ont-
werpplan voor deze verbinding ge-
maakt. Het gezamenlijk resultaat is 
als voorlopig ontwerp aan B&W voor-
gelegd en nu door hen goedgekeurd. 

Ter inzage
Vanaf 7 november 2012 ligt het voor-
lopig ontwerp twee weken ter inzage 
in het gemeentehuis en in de open-
bare bibliotheek aan de A. Arien-
slaan. Tot 21 november 2012 kan ie-
dereen schriftelijk of per e-mail een 

Verbetering route voor fi etsers 
en voetgangers in Libellebos

Baggerwerkzaamheden in 
Uithoorn
Vanaf 12 november begint Waternet 
in opdracht van Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht en de gemeente Uit-
hoorn met het baggeren van de slo-
ten in het oostelijk deel van de Noor-
derlegmeerpolder in de bebouwde 
kom van Uithoorn. Volgens de huidi-
ge planning duren de werkzaamhe-
den tot eind februari 2013.

Waarom baggeren?
Op de bodem van iedere sloot verza-
melt zich op den duur een laag bag-
ger. 

Bagger ontstaat uit onder andere ge-
vallen blad, plantenresten en zwerf-
vuil. Door de baggerlaag wordt de 
sloot steeds ondieper. Door het ver-
wijderen van de bagger blijft de water 
aan- en afvoer gegarandeerd en kan 
de sloot ook bij hevige regen het wa-
ter goed afvoeren. 

Baggerdepot
De bagger wordt op de slootkant ver-
werkt. Een deel van de bagger wordt 
opgeslagen in het baggerdepot van 
de gemeente Uithoorn.
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reactie indienen. Uw schriftelijke re-
actie kunt u sturen naar de gemeen-
te Uithoorn, afdeling Leefomgeving, 
postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Uw e-
mail kunt u sturen naar gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. de afdeling Leefom-
geving. U kunt het voorlopig ontwerp 
ook vinden op www.uithoorn.nl Na 
de inspraaktermijn wordt het voorlo-
pig ontwerp eventueel aangepast en 
wordt het defi nitief. B&W nemen over 
dit defi nitief ontwerp vervolgens een 
besluit. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer 
weten over het voorlopig ontwerp? 
Neemt u dan contact op met de heer 
L. Disseldorp van de afdeling Leef-
omgeving. Dit kan telefonisch: 0297-
513111 of per e-mail: gemeente@uit-
hoorn.nl t.a.v. de afdeling Leefomge-
ving.

Verkeershinder
Soms kan het verkeer hinder onder-
vinden van de werkzaamheden. Tij-
delijke wegafzettingen, wegversmal-
lingen en omleidingen worden ter 
plekke met borden aangegeven. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de bag-
gerwerkzaamheden? Neem dan con-
tact op met Henk Vermeulen via de 
Klantenservice van Waternet, tele-
foon: 0900-9394 of kijk op www.wa-
ternet.nl of www.uithoorn.nl. Water-
net is de gemeenschappelijke orga-
nisatie van Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht en de gemeente Amster-
dam.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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. 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, tele-
foon 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: 
- 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 Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Herroepen verkeersbesluiten opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen nabij 

de woningen Churchillfl at 111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhovefl at 9. 
Ter inzage van 10 oktober t/m 21 november 2012. Contactpersoon: mevrouw 
S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.

- 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.

- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas 17 november 2012. Ter inzage van 7 no-
vember t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, 
tel. (0297) 513 111.

- Aanwijzen fi ets/bromfi etspaden Faunalaan tussen J.P. Sweelinckweg en 
- Reptielenpad en tussen Hermelijnpad en Faunalaan. Ter inzage van 7 novem-

ber t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 
(0297) 513 111.

- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Cou-
denhovefl at 9 te Uithoorn. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012. 
Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.

Vervolg op volgende blz.

 Evenementen vanaf januari 2013 staan op www.uithoorn.nl



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
Officiële mededelinGen en bekendmakinGen

7 nOvember 2012

 inGediende aanvraGen OmGevinGsverGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
bedrijventerrein uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 

een zolderverdieping. Ontvangen 26 oktober 2012.
de kwakel
- Jaagpad 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en het uit-

breiden van een boerderij. Ontvangen 26 oktober 2012.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht Skatebaan Meerwijk, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een graffitimuur. Ontvangen 31 oktober 2012.

thamerdal
- Thamerlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

woning aan de achterzijde. Ontvangen 25 oktober 2012.
- Colijnlaan 178, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning op de eerste verdieping. Ontvangen 1 november 2012.

 rectificatie
de kwakel
- Gerberalaan 63, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 19 oktober 2012

 GeweiGerde aanvraGen OmGevinGsverGunninG
dorpscentrum
- Schans 16, geweigerde aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van 

het kerkgebouw. Bezwaar: t/m 14 december 2012.

 bekendmakinG Openbare verGaderinGen 
 welstandscOmmissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-

de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 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.
de kwakel
- Evenemententerrein De Kwakel / Kerklaan, vergunning aan Winkeliersvereni-

ging Amstelplein voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas in De 
Kwakel op 17 november 2012 van 18.00 tot 20.00 uur. Bezwaar t/m 10 decem-
ber 2012.

dorpscentrum
- Thamerlaan 15, vergunning aan V.d. Eijk & Meijers B.V. voor het plaatsen van 

voorwerpen op of aan de weg van 29 oktober t/m 9 november 2012. Bezwaar 
t/m 10 december 2012.

- Wilhelminakade, vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het 
organiseren van de intocht van Sinterklaas in Uithoorn op 17 november 2012 
van 9.30 tot 10.30 uur. Bezwaar t/m 10 december 2012.

Overige bekendmakingen / uithoorn - de kwakel
- Vergunning aan Maat Buitenreclame voor het plaatsen van 20 reclameborden 

om kenbaarheid te geven aan het concert van Muziekvereniging KNA op 3 no-
vember 2012. Bezwaar t/m 10 december 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het 

organiseren van de intocht van Sinterklaas op het Zijdelwaardplein op 17 no-
vember 2012 van 13.30 tot 14.30 uur. Bezwaar t/m 10 december 2012.

 verkeersbesluiten
dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde de intocht van Sint 
Nicolaas op zaterdag 17 november mogelijk te maken, de wegen waarop dit eve-
nement plaatsvindt af te sluiten voor alle verkeer. Daarbij mag op 17 november 
2012 tussen 08.00 en 11.00 uur tevens niet op betreffende wegen worden ge-
parkeerd. Dit wordt bereikt door op zaterdag 17 november 2012 tussen 08.00 en 
11.00 uur het Amstelplein vanaf de kruising met Schans 1, Dorpsstraat, Markt-
plein en Wilhelminakade tot Willem Alexanderpoort gesloten te verklaren in bei-

de richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Dit 
wordt bereikt door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 op zaterdag 17 november  2012 tussen 
08.00 en 11.00 uur. Dit verkeersbesluit ligt met tekening tot en met 19 december 
2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift wor-
den ingediend.
legmeer-west
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het aanwijzen van fiets/brom-
fietspaden op de Faunalaan tussen J.P. Sweelinckweg en Reptielenpad en tus-
sen Hermelijnpad en Faunalaan. Dit verkeersbesluit ligt inclusief bijbehorende te-
kening met nummer 41.709.01 tot en met 19 december 2012 ter inzage. Daarte-
gen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandi-
captenparkeerplaats op kenteken LF-XF-60 nabij de woning Coudenhoveflat 9 te 
Uithoorn op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 19 december 
2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift wor-
den ingediend.

 OpenstellinG winkels Op ZOn- en feestdaGen in 2013
algemeen
In de gemeente Uithoorn is de laatste zondag van de maand aangewezen als 
koopzondag. Een uitzondering hierop zijn de maanden waarin 2e Paasdag, He-
melvaartsdag en 2e Pinksterdag vallen. In die maanden zijn deze dagen aange-
wezen als de dag waarop winkels open mogen zijn. In de maand december is dat 
de zondag voor de Kerstdagen. 
2013
In 2013 vallen Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag in de maand mei, dit houdt in 
dat er in deze maand 2 koopzondagen zijn. Omdat er volgens de Winkeltijdenwet 
maximaal 12 koopzondagen aangewezen mogen worden, is besloten de laatste 
zondag van de maand maart 2013 (omdat 1 april ook een koopzondag is vanwe-
ge 2e Paasdag) als koopzondag te laten vervallen.
in 2013 zijn op de volgende zon- en feestdagen de winkels open:
27 januari, 24 februari, 1 april (2e Paasdag), 9 mei (Hemelvaartsdag), 20 mei (2e 
Pinksterdag), 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 novem-
ber, 22 december. 
Bezwaar t/m 10 december 2012.
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vervolg van vorige blz.

Uithoorn staat voor flinke bezuinigingen.  
Morgenavond beslist de gemeenteraad  
over de precieze invulling, vandaag blikken  
we terug op de hoorzitting van vorige week.  
We doen dat met raadslid Marvin Polak (VVD).  
“De onrust is begrijpelijk.”

Uithoorn moet bezuinigen, 
daarover zijn de meesten  
het wel eens. “Uithoorn is 
altijd financieel gezond  
geweest. Door nu te bezui
nigen, kunnen we dat zo 
houden”, vertelt raadslid 
Marvin Polak van de VVD. 
“Met de bezuinigingen  
anticiperen we op het  
kabinetsbeleid. Gemeentes 
krijgen minder geld en  
dus moeten we ook minder 
gaan uitgeven.” 

Echt gesprek
En dat heeft gevolgen. In de 
afgelopen maanden ontstond 
veel onrust onder de instel
lingen in Uithoorn, zoals 
de sportverenigingen. Men 
vreest financiële problemen. 
Reden voor een hoorzitting 
in de gemeenteraad, vorige 
week woensdag. Polak:  
“Vanwege de bezuinigingen 
was er veel animo om met 
de raad in gesprek te gaan. 
Het inspreekkwartiertje 

voorafgaand aan de raads
vergadering is dan te krap. 
Een hoorzitting biedt ruimte 
voor een echt gesprek.”

Goed beeld
De hoorzitting startte om 
18.30 uur en duurde tot na 
middernacht. Liefst 18  
instellingen en een bezorgde 
moeder namen het woord. 
Op hun beurt kregen ze 
vragen van raadsleden, die 
meer wilden weten over hun 
situatie. Zo verkreeg de raad 
een beeld van de gevolgen 
van de bezuinigingen.

Getroffen   
instel lingen met 

raad in gesprek over  
bezuinigingen

Weinig tijd
De hoorzitting verliep in 
een goede sfeer, meent 
Polak. “Natuurlijk waren 
de instellingen verbolgen. 
Veel onvrede komt voort uit 
onzekerheid, omdat nog niet 
iedereen een goed beeld heeft 
van de precieze financiële 
gevolgen.” Polak weet hoe 

dat komt: “Idealiter neem je 
voor bezuinigingen de tijd, 
ga je met de instellingen in 
gesprek en maak je afspraken. 
Door het kabinetsbeleid  
was daarvoor te weinig tijd.”
 
Doorpakken
Uiteindelijk werden de  
bezuinigingen anderhalve 
maand geleden aangekon
digd. “De onrust die dan  
ontstaat is begrijpelijk”,  

vertelt Polak. Toch heeft de ge
meente het volgens hem goed 
gedaan. “Je kunt maar een 
keer per jaar een begroting 
maken. Er zat dus niets an
ders op dan door te pakken.”

Beter zicht
Naar aanleiding van de hoor
zitting heeft de gemeente
raad op haar beurt het college 
van b en w vragen gesteld. 
Hier is inmiddels schriftelijk 

op gereageerd, zodat de raad 
de antwoorden morgenavond 
mee kan wegen bij het vast
stellen van de begroting.  
Polak: “We hebben nu een  
beter zicht op de gevolgen. 
Dat is waardevol. Tege
lijkertijd is duidelijk dat 
we niet iedereen kunnen 
ontzien. Als we niet vol
doende bezuinigen, dan 
moeten de lasten omhoog. 
En dat willen we niet.” 

R a a D s a G E n D a

Datum: 8 november 2012   
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

De vergadering is  
geheel gewijd aan:
 
1   2de Voortgangs

rapportage 2012  

2   Programmaplan 2013

De onderwerpen,  
verordeningen en  
bijbehorende moties en 
amendementen worden 
integraal behandeld.

De volgende raadsver
gadering is op donderdag  
15 november 2012.  
Op www.uithoorn.nl  
kunt u vergaderingen  
van de gemeenteraad  
terugluisteren.

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

‘Gevolgen bezuinigingen duidelijker dankzij hoorzitting’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

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

Raadslid Marvin Polak van de VVD.

Verenigingen schrikken van bezuinigingen
De brief van 11 oktober  
die het college aan de  
verschillende Uithoornse 
verenigingen en organisa
ties heeft gestuurd, waarin 
bezuinigingen op subsidies 
worden aangekondigd,  
is bij de verenigingen  
ingeslagen als een bom.  
Dat werd duidelijk tijdens  
de hoorzitting van 31  
oktober over de gemeente
lijke begroting van 2013. 
Door bezuinigingen van  
de centrale overheid, gaat  
de gemeente jaarlijks  
minder geld geven voor  

onderhoud en huur van  
accommodaties, en wordt 
subsidie vaker per evenement 
verstrekt. De insprekers  
van allerlei verenigingen  
en organisaties – waaronder 
o.a. de scoutinggroepen, 
voetbalvereniging KDO, 
hockeyclub Qui Vive,  
Bibliotheek Amstelland, 
Reddings brigade Uithoorn 
en Oratoriumvereniging 
Amicitia – schetsten een 
somber toekomstbeeld. 
Drastische contributie
verhogingen en zelfs ophef
fing van clubs werden in 

het vooruitzicht gesteld. 
De voorzitter van voetbal
vereniging De Legmeer vogels, 
sprak zelfs van de dood steek 
voor de verenigingen. Toch 
was er ook een positief geluid. 
Stichting Uithoorn Jongeren 
aan de Amstel kwam met  
initiatieven die het misschien 
mogelijk maken om jongeren
centrum The Mix – dat door 
de bezuinigingen ook  
met sluiting wordt bedreigd 
– open te houden. Vanuit  
de raad waren er veel vragen 
aan de verenigingen en  
het college.  

volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn



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.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Vrijwilligerswerk, 
wanneer het u uitkomt!
In het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van Uithoorn (Loket WWZ) is een vrijwillige 
hulpdienst actief. Het Loket bemiddelt tussen de vraag van de burger en het aan-
bod van de vrijwilliger. De vrijwillige hulpdienst is altijd op zoek naar vrijwilligers.

Wat kunt u zoal doen?
 (Bieden van hulp bij) het doen van boodschappen;
 Bieden van vervoer naar ziekenhuis, huisarts of fysiotherapeut;
 Halen van medicijnen;
 Vervoer naar bijvoorbeeld de kapper of fysiotherapeut;
 Verrichten van klein tuinonderhoud;
 Verrichten van klusjes in en om huis;
 Gezelschap houden; bijvoorbeeld ergens een kopje 

 koffie drinken, spelletjes doen of een stukje wandelen.
 Voorleeshulp;
 Kleine administratieve taak.

Hoe gaat het in zijn werk?
 De hulpvrager doet een verzoek bij het Loket WWZ voor bijv. 

 het doen van boodschappen (bijv. donderdag om 10.00 uur).
 De medewerkster van het Loket WWZ belt één of meerdere vrijwilligers 

 op en vraagt of deze op donderdag 10.00 uur beschikbaar is.
 De gegevens van de hulpvrager worden doorgegeven aan de vrijwilliger.
 De medewerkster van het Loket WWZ belt de hulpvrager en geeft de 

 naam van de vrijwilliger die komt helpen met de boodschappen.

Maakt u gebruik van uw auto voor bijv.het doen van de boodschappen? Dan ont-
vangt u daar een vergoeding van de hulpvrager voor. Het Loket WWZ houdt reke-
ning met de door de vrijwilliger gewens-
te inzet. 
Is het iets voor u om vrijwilliger te wor-
den, wilt u de folder ontvangen van de 
vrijwillige hulpdienst of heeft u verder 
nog vragen? Neem dan contact op met 
het Loket WWZ.

Herindicatie 
re-integratie
In september 2012 heeft het dagelijks 
bestuur van het samenwerkingsver-
band Aalsmeer-Uithoorn de Beleids-
regels Re-integratie 2012 vastgesteld. 

Uitgangspunt bij deze nieuwe beleids-
regels is ‘kijken naar mogelijkheden en 
niet naar beperkingen’. Daarbij wordt 
gestreefd, dat meer mensen aan het 
werk gaan en wordt gekeken naar an-
dere en nieuwe mogelijkheden voor 
mensen zonder werk.

Naar aanleiding van de richtlijnen zo-
als beschreven in de nieuwe beleids-
regels wordt de komende maanden ie-
dereen met een bijstandsuitkering op-
nieuw beoordeeld. 

Wanneer u een bijstandsuitkering ont-
vangt wordt u hierover persoonlijk ge-
informeerd door uw contactpersoon 
van het cluster Werk en Inkomen.

De nieuwe beleidsregels Re-integratie 
kunt u nalezen op de website www.uit-
hoorn.nl en www.aalsmeer.nl.

regel je schulden
Heeft u moeite om rond te komen? Durft u de 
rekeningen die binnenkomen niet meer te ope-
nen? Als dit bij u het geval is, wacht dan niet te 
lang met het vragen om hulp. 
Om zelf weer grip te krijgen op uw financiële si-
tuatie heeft het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting samen met de Nederlandse Ver-
eniging voor Volkskrediet (NVVK) een website 
ontwikkeld. Op deze website, www.zelfjeschul-
denregelen.nl, kunt u door middel van een aan-
tal stappen zelf uw situatie in kaart brengen en 
zo grip krijgen op uw eigen financiën. Ook kunt 
u hier terecht voor achtergrondinformatie over 
het aflossen van schulden, de werkwijze van 
schuldeisers, voorbeeldbrieven en de ervarin-
gen van anderen.
Indien het u niet lukt om uw financiële proble-
men zelf op te lossen, wacht dan niet te lang 
met het vragen om hulp. Hoe eerder hoe beter.

Bereken uw recht
Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor 
gemeentelijke voorzieningen? Op de website 
van bereken uw recht, www.berekenuwrecht.nl, 
kunt u berekenen of u recht heeft op bijvoor-
beeld bijzondere bijstand, langdurigheidstoe-
slag, collectieve ziektekostenverzekering, ge-
handicaptenparkeerkaart, of kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen. Ook kunt u hier zien 
of u in aanmerking komt voor landelijke voorzie-
ningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een 
studietoelage. 
Kijk op de website en bereken waar u recht op 
heeft.




