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C O 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
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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

het KORte einD DOODLOPenD VAn 21 tOt en
met 25 nOVemBeR 2011

De brug van het Kort Eind naar recreatiepark ‘t Korte Eind heeft een slecht
brugdek. In opdracht van de gemeente
wordt dit brugdek vervangen. Vanwege de daaraan verbonden werkzaamheden is in deze periode geen doorgaand fietsverkeer over de brug mogelijk. Er is een omleidingsroute en
passanten worden door middel van
borden op de hoogte gebracht van de
voorgenomen afsluiting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de heer R. van der Werf van de afdeling Leefomgeving. Hij is van maandag t/m donderdag tel. bereikbaar via
0297-513111.

PLAnten BOOm in
ROtOnDe
wieGeRBRuinLAAn

Op 23 en 24 november 2011 gaat aannemer Loohorst Landscaping werkzaamheden uitvoeren op het middeneiland van de rotonde
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informatieavond over project
Vuurlijn-Boterdijk

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

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

e

ALGemene inFORmAtie

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

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

i

16 nOVemBeR 2011

Deze bijeenkomst vindt plaats op
maandag 21 november 2011 van
19.30-21.30 uur in Business & Partycentrum Leenders, Drechtdijk 9, De
Kwakel. U bent vanaf 19.00 uur hartelijk welkom.

Doel van de bijeenkomst

mantelzorgers gastvrij onthaald
in Praktijkschool uithoorn
Donderdag 10 november was het
de dag van de Mantelzorg. In Uithoorn waren de mantelzorgers daarom door de gemeente en het Mantelzorgsteunpunt uitgenodigd voor
een High Tea. Op donderdagmiddag
zijn ongeveer 40 mantelzorgers hartelijk ontvangen in de Praktijkschool
Uithoorn. Een feestelijk gedekte tafel, een vriendelijke bediening en een
heerlijke tea werd hun deel.
Ook wethouder Maarten Levenbach schoof aan bij de diverse tafels:
“Mantelzorgen is niet niets, we doen
als gemeente daarom graag iets te-

rug. Vooral het contact vandaag, vind
ik een verrijking. Als je zo samen aan
tafel zit , heb je een open gesprek en
hoor je waar mensen behoefte aan
hebben. Heel belangrijk dus!”
Het initiatief werd ook door de aanwezige mantelzorgers zeer gewaardeerd. Enkele reacties: “Het is fijn is
er even uit te zijn”; “Leuk om elkaar
zo te ontmoeten”; “Je krijgt toch weer
nieuwe ideeën”’ en ook: “Wat leuk om
zo kennis te maken met de nieuwe
school”; “Ik kende de Praktijkschool
niet, maar de kinderen kunnen heerlijk koken.”
Kortom: een initiatief om te herhalen.

Klimaatstraatfeest’ van start
gegaan. Doe mee!
Klimaatstraatfeest

Straten in heel ons land proberen allemaal te winnen in de competitie om de meeste energie te besparen. Daarmee zijn 500 straatfeesten te winnen. De straat die het meeste energie bespaart, wint een Superstraatfeest, met een optreden van een bekende Nederlandse artiest. Met de acties, die u in uw straat doet, zijn punten te verdienen. De
straat met de meeste punten wint.

meedoen aan het klimaatstraatfeest doe je zo
Alle informatie is te vinden op
www.klimaatstraatfeest.nl. Als
tenminste drie buren zich hebben aangemeld, doet u mee en
maakt u met uw straat kans op
één van de 500 straatfeesten,
waaronder het Superstraatfeest
voor de beste Klimaatstraat van
Nederland!. Iedereen kan zich inschrijven.

Wiegerbruinlaan-Achterberglaan-Guido Gazellelaan. Hij plant daar een grote boom en andere groenvoorzieningen. Op woensdag 23 november begint de aannemer met de voorbereidingen voor het planten van de boom.
Het verkeer ondervindt van deze voorbereidingswerkzaamheden geen hinder. Maar voor het planten van de
boom wordt op donderdagochtend 24
november rond 4.30 uur een gedeelte
van de rotonde voor 1 uur afgesloten.
Het verkeer wordt dan door verkeersbegeleiders geregeld. Voor dit vroege
tijdstip is gekozen om het verkeer zo
min mogelijk te hinderen. Deze werkzaamheden zullen wat geluidsoverlast veroorzaken. Het planten van de
boom is het sluitstuk van de aanleg
van deze rotonde.

meer info?

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer E. Valkenburg
via tel. 0297-513111 of via gemeente
@uithoorn.nl

AsFALteRinGsweRKZAAmheDen OP
BeDRijVenteRRein

Op 7 november is aannemer Van Gel-

Tijdens deze avond willen wij samen
met u een plan gaan maken voor de
ontwikkeling van het gebied tussen
Boterdijk en Vuurlijn. De uiteindelijke
bedoeling is dat wij met de grondei-

tijdelijke verkeersmaatregelen

Het aanleggen van voetpaden, het
herstellen van trottoirbanden en het
herstraten van tegelpad gebeurt overdag van maandag t/m vrijdag. Hiervoor worden verkeersmaatregelen getroffen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zijn de asfalteringswerkzaamheden ’s nachts of in het
weekend gepland. Tijdens het asfalteren zijn bovengenoemde wegen voor
al het verkeer afgesloten en wordt een
omleidingsroute ingesteld.

nadere info

Met vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij de heer L. Disseldorp of de heer E. Wanningen. Beiden
zijn bereikbaar via tel. 0297-513111.

informatie

Voor meer info kunt u nu al terecht bij
projectleider de heer M.W.M. Blonk,
telefonisch bereikbaar via 0297513111.

inspraakavond inrichtings- en
beheervisie Libellebos op 30 november
B&W nodigen u uit voor een inspraakavond over de visie voor het
Libellebos. De inrichtings- en beheervisie voor het Libellebos geeft aan
hoe we de inrichting en het beheer
van het park in de toekomst vorm willen geven.

waar is de inspraakavond?

De bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 30 november in Grand
Café Plux, Joh. Enschedeweg 180.
U kunt uw mening geven over de wijze waarop wij het Libellebos de komende jaren willen verbeteren. Om
19.00 uur gaat de zaal open en om
19.30 uur begint de bijeenkomst. U

kunt dan vragen stellen, een suggestie doen of een reactie achterlaten. Op basis van alle reacties nemen
B&W uiteindelijk een definitief besluit.

ter inzage

De visie ligt van 16 november t/m 2
december ter inzage bij de receptiebalie in het gemeentehuis en in de bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1. Ook
op www.uithoorn.nl is het ontwerp
te zien. U heeft de gelegenheid om
schriftelijk te reageren op het ontwerp t/m 2 december 2011. Uw reactie kunt u sturen naar de gemeente Uithoorn, afdeling Leefomgeving,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Koolmonoxide,
onderschat het niet!
Bij koud weer doen we van alles om
er behaaglijk bij te zitten. Maar soms
loopt dit verkeerd af. In Amsterdam
overlijdt ieder jaar een aantal mensen
door koolmonoxidevergiftiging en ieder jaar worden vele tientallen mensen opgenomen in het ziekenhuis. In
veel oudere woningen in Amsterdam
en omgeving zijn nog geisers zonder
afvoer voor warm water (afvoerloze
geisers) en oude gaskachels in gebruik. Het gebruik van deze apparaten brengt een zeker risico met zich
mee. Het is zaak dit risico zo klein
mogelijk te houden.

waardoor ontstaat
koolmonoxide?
der uit Nieuw-Vennep in opdracht van
de gemeente Uithoorn begonnen met
wegwerkzaamheden op het Bedrijventerrein van Uithoorn. Afhankelijk van
het weer kan deze klus eind dit jaar
geklaard zijn. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten: Joh.
Enschedeweg, C. Verolmelaan , T.J.
Twijnstralaan, A. Philipsweg, Anthony Fokkerweg, Amsterdamseweg en
Chemieweg.

genaren in het gebied binnen de opgegeven kaders (zoals de Structuurvisie) op zoek gaan naar hun ideeën
en wensen en kijken of en hoe hier
invulling aan kan worden gegeven.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer
toelichting.

Bij gebruik van afvoerloze geisers komen altijd rook en gassen vrij die niet
goed zijn voor de gezondheid. Één
van deze gassen is koolmonoxide.
Dit is een zeer giftig gas dat 250 maal
sneller in het bloed wordt opgenomen
dan zuurstof. Het is een echte sluipmoordenaar: je ruikt of proeft het niet
en je raakt snel bewusteloos. Als afvoerloze geisers niet regelmatig worden schoongemaakt, komt er meer
koolmonoxide in de woning terecht.
Daarnaast moet er in de ruimte waar
de afvoerloze geiser hangt voldoende toevoer zijn van buitenlucht. Het
jaarlijks onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.

wees alert op de
symptomen, voorkom
koolmonoxidevergiftiging
-

-

De vlam in de geiser is oranje in
plaats van blauw en hoger dan
normaal. Zorg direct voor goed
onderhoud.
Door verbranding ontstaat extra
waterdamp, waardoor de ramen
beslaan (zichtbaar als er bijvoorbeeld gedoucht wordt in een andere ruimte dan waar de afvoerloze geiser hangt. Ook in de ruimte van de geiser ontstaat er water-

-

-

-

-

-

damp). Er is dan te weinig ventilatie, zet extra ramen open.
Bij een lage hoeveelheid koolmonoxide in huis kunnen vage
klachten ontstaan zoals een grieperig gevoel, lichte hoofdpijn en
vermoeidheid. Als deze klachten
weer verdwijnen als u naar buiten
gaat, is het mogelijk dat dit door
koolmonoxide veroorzaakt wordt.
Neem contact op met de GGD.
Er bestaan ook gesloten geisers.
Dit zijn geisers met een eigen afvoer en toevoer van lucht. Bij
goed onderhoud en een gesloten
geiser is de kans op problemen
vele malen kleiner.
Schaf een koolmonoxidemelder
aan. Bij een te hoge hoeveelheid
koolmonoxide zal een alarm afgaan. Heeft u er al een? Test deze
vandaag nog en vervang zo nodig
de batterijen.
Gebruik de koolmonoxidemelder
niet als vervanging voor onderhoud of om aanschaf van een gesloten geiser uit te stellen.
Ventileer altijd tijdens gebruik van
èlk gastoestel.
Laat ieder jaar onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.
Laat bij gebruik van een kachel,
als er kolen, olie of hout worden
gestookt, de schoorsteen ten minste eens per jaar vegen. Gaat het
om gas, laat de schoorsteen dan
ieder jaar nazien en zo nodig vegen.

meer info

De afdeling Milieu en Gezondheid
van de GGD Amsterdam houdt zich
bezig met binnenmilieu. Informatie vindt u op www.gezond.amsterdam.nl/milieu--gezondheid. U kunt
ook contact met ons opnemen via emailadres lo@ggd.amsterdam.nl
of tel. 020-5555405.
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Het wordt steeds vroeger donker en dus moet de ﬁetsverlichting weer
aan. Daarom wordt in de regio de campagne ‘Ik val op’ georganiseerd.
Dat is hard nodig, want er vallen in het donker nog steeds relatief veel
slachtoffers onder ﬁetsers. Vooral jongeren lopen risico bij een ongeval
betrokken te raken. Ook blijken nogal wat ﬁetsers onvoldoende aandacht te besteden aan de werking van ﬁetsverlichting, zodat ze vaak
zonder licht in het donker ﬁetsen.
Vooral jongere ﬁetsers (12 tot 15 jaar) lopen risico bij een ongeval betrokken te raken. Ze ﬁetsen gemiddeld twee keer zoveel als de gemiddelde Nederlander en hebben weinig risicobesef. Ruimt de helft van de
jongeren van 12 tot 15 jaar heeft geen werkende verlichting of doet deze niet aan. Automobilisten kunnen slecht of onverlichte (brom)ﬁetsers
niet of nauwelijks onderscheiden, zeker bij regenachtig weer. Een aanrijding is dan zo gebeurd, met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek
is gebleken dat de kans op een ongeval veel kleiner is, als de verlichting in orde is.

Bekeuring bij geen of
onvoldoende ﬁetsverlichting

Wat zijn de regels voor
losse lampjes?
•
•
•
•
•
•

Activiteiten en evenementen

E

22 nov.
25 nov.

Meer weten?

27 nov.

-

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
Elke ma.
middag

t/m 20 nov.

18, 19,
26 nov.

Ze mogen alleen op het bovenlichaam. Dus niet op
hoofd, armen of benen.
Ze mogen bevestigd worden aan kleding of tas.
Ze moeten goed zichtbaar
zijn. Er mag dus niets voor
of overheen hangen.
Ze moeten recht vooruit en
recht achteruit schijnen. En
niet teveel bewegen.
Wit of geel licht voor, rood
licht achter.
Ze mogen niet knipperen.

I

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.

t/m 10 dec.

De politie geeft een boete voor rijden zonder voor- en/of achterlicht en
voor rijden zonder reﬂectie op de achterkant van de ﬁets, de trappers
of de wielen. Heeft het ﬁetslicht een afwijkende kleur, knippert het of
draagt de ﬁetser het op een verkeerde plek? Dan komt de ﬁetser eraf
met een waarschuwing, maar de politie kan ook besluiten hier een boete voor te geven. Bekeuringen lopen uiteen van € 40,- voor defect licht
op de ﬁets tot € 70,- voor helemaal geen licht op de bromﬁets buiten de
bebouwde kom. Naast vast licht op de ﬁets mogen losse lampjes ook.
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ACTIVITEITEN KALENDER

ALGEMENE INFORMATIE
Val op met je ﬁets

E

16 NOVEMBER 2011

19 nov.

20 nov. t/m
18 dec.

20 nov.
21 nov.

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: €1,75 p.p. (inclusief 1x
kofﬁe/thee).
Miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad, Pr.
Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 u. Kosten in totaal: € 105.Info:Carla de Brave, 06-22608327.
Maak een foto in Uithoorn en doe mee aan de Grote Jubileum Fotowedstrijd 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 telefoonnr. van de maker + e-mailadres. De foto op papier en in een envelop zenden naar: Briandﬂat 75, 1422TX Uithoorn. Nadere info: info@fotokringuithoorn.nl
Toneelvereniging Genesius speelt ‘En ik dan?’ Plaats: Dorpshuis
De Quakel. Zaal open: 19.30 uur. 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
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 nodig. Info: 0297-287223, yfke.zijlstra@casema.nl. Zie ook: www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn/
Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14.00-16.00 u. en za/zo: 12.0017.00 u.
Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
CREA inloopmiddag “Geef een cursus kado” van 13.00-17.00 u.
Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. Meer informatie www.creauithoorn.nl, tel. 0297-561291.
Informatieavond over project Vuurlijn-Boterdijk; Business & Party-

29 nov.
29 nov.
30 nov.
6 dec.
8 dec.
8 dec.

9 dec.
9 dec.

10 dec.

11 dec.
13 dec.
17 dec.

18 dec.
31 dec.

centrum Leenders, Drechtdijk 9 in De Kwakel. Zaal open: 19.00 u.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u.
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.
Philadelphus Ensemble, kamermuziek. Leden van het Concertgebouworkest spelen werk van Mendelsohn en Dvorak. Thamerkerk, start 14.30. Kosten: €12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
Mediteren in kleine groep, Multatulilaan 7, 19.45-21.30 u. Kosten:
€5,- incl. thee. Graag vooraf aanmelden bij Carla de Brave: carladebrave@gmail.com of 06-22608327.
Inspraakavond inrichtings- en beheersvisie Libellebos. Grand Café Plux, Joh. Enschedeweg 180. Zaal open; 19.30 u.
Uitzwaaien Sinterklaas. 17.00 u. start lampionnenoptocht van basisschool De Springschans richting Rechthuis. 18.15 u.: vertrek
Sinterklaas.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u., kosten: €5,- (incl. thee en teksten)
Mantra zingen, 19.45-21.30 u. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Kosten: €7,50 incl. thee en teksten. Graag
vooraf aanmelden bij Carla de Brave: carladebrave@gmail.com of
06-22608327.
Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 u. Aanvang 20.00 u.
Concert Neva-ensemble uit St. Petersburg. Russische volksliederen, Slavisch-Byzantijnse kerkmuzek en aria’s en duetten uit diverse opera’s. Plaats: De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang:
20.00 u. Toegang gratis.
Wintermarkt in ATC De Morgenster, De Visserlaan 6 Uithoorn. Van
13.00-17.00 u. We verkopen o.a.(kerst)kaarten, mozaïekproducten, koekjes en gebakjes. Kinderen kunnen cake versieren, hun
eigen (kerst)kaart maken en kleuren. Ook kofﬁe, thee en erwtensoep zijn te koop. Gratis toegang. Info: 0297-521942 of morgenster@onstweedethuis.nl
Kerstmarkt Oude Dorp en Amstelplein van 12.00-20.00 u. Info:
kertsmarktuithoornaandeamstel@live.nl
Bewonersoverleg Europarei , ‘t Buurtnest 19.30 u.
Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 u. Duur
wandeling: tot ongeveer 12.30 u. Deelname gratis, aanmelding
niet nodig. . Info: 0297-287223, yfke.zijlstra@casema.nl. Zie ook:
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn.
Kamerkoor Franz Liszt, kerstconcert, Thamerkerk, start 14.30 u.
Kosten €12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@
kabelfoon.nl of 0297-563709.
Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname €2,50 Zaal
open 13.00 u. Aanvang 13.30 uur.l
Evenementen vanaf januari 2012
staan op 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,
tel. 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:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 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:
- Verkeersbesluit Geslotenverklaring Faunalaan voor voertuigen en voetgangers
vanaf kruising Faunalaan/busbaan tot en met Faunalaan/buskeerlus. Ter inzage 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 betonpalen 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.
- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas op 12 november 2011. Ter inzage van 9
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november t/m 21 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Brusselﬂat 6.
Ter inzage van 16 november t/m 28 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111.
- Inrichtings- en beheervisie Libellebos. Ter inzage van 16 november t/m 2 december 2011. Contactpersoon: de heer R. van de Pol, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Kazemat 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging. Ontvangen 8 november 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fokkemast 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 8 november 2011.
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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Weegbree 5, omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een woonwagen.
Bezwaar: t/m 22 december 2011.

Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 73, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclameuitingen. Bezwaar: t/m 22 december 2011.
VERKEERSBESLUIT

Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de ingang van de Brusselﬂat 6 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 28 december 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Overal in de gemeente verrijzen speelveldjes’
de, waardoor de speeltuinen
voor gemeentes duurder
werden. Polak: “Toen duidelijk werd dat door de nieuwe
regels de kosten ver boven
het budget uitkwamen, heeft
de gemeente een simpele
rekensom gemaakt en gezegd:
we schrappen de helft van
de speeltuinen.” Uiteindelijk
sneuvelden in Uithoorn
28 van de 70 speeltuinen,
schat Polak.

Raadslid Marvin Polak van de VVD

Het was bepaald niet de enige reden waarom
Marvin Polak actief werd in de lokale politiek,
maar wel een belangrijke: de speeltuinen
van Uithoorn. In deze editie van ‘Op stap met’
vertelt het VVD-raadslid waarom. “Ik vond
het slecht bestuur.”
Polak zit sinds 2006 in de
gemeenteraad van Uithoorn.
“Ik speelde al langer met
het idee om iets in de lokale
politiek te gaan doen”,
vertelt Polak, staand in een
van de speeltuinen van
Uithoorn. “Maar in 2002
werd het dankzij de speeltui-

nen opeens heel concreet,
ook omdat de gevolgen van
het beleid zichtbaar werden
in mijn eigen straat.”
Simpele rekensom
Wat was er aan de hand? De
wetgeving voor het onderhoud
van speeltoestellen verander-

Prioriteiten
Het was een beslissing die
Polak zeer tegenstond. “Niet
alleen om de kortzichtige
rekensom, maar ook vanwege
de manier waarop het werd
aangepakt. De gemeente
keek alleen naar de leeftijd
van de speeltoestellen. Wat
nieuw was mocht blijven,
wat oud was moest weg.”
Zo kon het gebeuren dat
populaire speelplaatsen
veranderden in kale grasveldjes, terwijl speeltuinen
waar zelden kinderen kwamen
bleven bestaan. Polak: “Bij
de besluitvorming zijn duidelijk niet de juiste prioriteiten gesteld. Ik vond het

slecht bestuur, zeker als je
bedenkt dat Uithoorn een
prettige woongemeente
voor gezinnen wil zijn. Dan
moet je niet de helft van je

samen met ambtenaren de
financiële mogelijkheden uit.
En er kwam een speelvisie.
Polak: “Als je wilt dat kinderen
buiten spelen, dan moet je ze

“Als je wilt dat kinderen buiten
spelen, dan moet je ze uitdagen”
speeltuinen schrappen na
een rekensom, zonder te
overleggen met inwoners.”
Speelvisie
Het raadslid voor de VVD liet
het er niet bij zitten. Samen
met toenmalig PvdA-raadslid
Monique Dongelmans
maakte hij een inventarisatie
van alle speeltuinen in de
gemeente. Ook ploos het duo

ook uitdagen en in je speeltuinen andere objecten plaatsen
dan glijbanen en wipkippen.”
Uiteindelijk dienden Polak en
Dongelmans een voorstel in,
dat onder meer voorzag in
ruimte voor inspraak. Polak:
“Per buurt mochten inwoners
aangeven waar en wat ze
geplaatst wilden hebben”.
De gemeenteraad nam het
voorstel unaniem aan.

Onderhoudskosten
Tegenwoordig telt Uithoorn
weer rond de 70 speeltuinen.
Polak: “Als ik door de gemeente
rijd, zie ik overal speelveldjes verrijzen. Dat is erg leuk.”
De nieuwe speeltuinen worden bovendien ingericht
met robuuste objecten, die
kinderen uitdagen en de
onderhoudskosten beperken.
Polak heeft intussen een
nieuw doel gevonden als
raadslid: het dorpscentrum
van Uithoorn. “De renovatie
daarvan is een erg groot
project voor een gemeente
van onze grootte. We moeten
goed opletten dat we daar
geen geld over de balk
smijten.”

Partijen unaniem in bezorgdheid over financiën
Bezorgd om de financiën, dat
was de gemeenteraad tijdens
het begrotingsdebat van
vorige week. De begroting
werd aangenomen, maar
niet voordat elke partij haar
zegje had gedaan. “We hebben
€ 12 miljoen minder te besteden in 2012, dat is geen klein
bedrag”, zei Klaas Bijlsma

van Gemeentebelangen.
Na 2014 laat de begroting een
gat zien van € 0,5 miljoen.
Als de gemeente niet ingrijpt, loopt dit bedrag
jaarlijks op. Verantwoordelijk wethouder Levenbach
zei te werken aan een oplossing. Hij beloofde de raad
in 2012 uitgebreid te infor-

meren. Tijdens het debat
werd ook teruggekeken.
De partijen uit de coalitie
waren positief, terwijl de
oppositie dat veelal anders
zag. Tijdens het debat richtte
elke fractie zich op de eigen
speerpunten. De partijen
vonden elkaar in hun
bezorgdheid.

RaadSagenda
Datum: 17 november 2011
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening

2

Inspreken burgers

3

Tarieven openbaar
vervoer 19.40 uur

4

Gemeentelijk
Rioleringsplan 20.15 uur

5

Uithoorns Verkeers- en
Vervoersplan 20.45 uur

6

Regionaal risicoprofiel
21.30 uur

7

Huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten
22.00 uur

8

Kosten gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats 22.20 uur

9

Belastingverordeningen
2012 22.40 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag
1 december 2011.

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

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon

De Wmo-krant is uit

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

Vrijdag 11 november hebben wethouders Ad Verburg en Maarten Levenbach de eerste Wmo-krant in ontvangst genomen.
Deze week wordt de gemeentelijke Wmo-krant huis aan huis in
de gemeente Uithoorn en Aalsmeer bezorgd. In deze krant staat
onder andere: Wat de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is, waarom de Wmo vraagt om verandering en de Wmo
Adviesraden van Aalsmeer en Uithoorn leggen uit wat zij doen.

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

Steeds meer inwoners van Aalsmeer en Uithoorn komen in aanraking met de Wet Maatschappelijke ondersteuning, soms onbewust. Maar wat is de Wmo nu precies? Daarnaast gaat de overheid, dus ook de gemeente, steeds meer uit van de zelfredzaamheid van de burgers. Dit heeft grote gevolgen voor de Wmo.
Redenen genoeg om alle informatie te bundelen in een Wmokrant. De Wmo-krant geeft antwoord op deze vragen. Deze krant
wordt huis aan huis verspreid.

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

Heeft u een ‘Ja-Nee’, een ‘Nee-Nee’ sticker op uw brievenbus
of heeft u de Wmo-krant 22 november nog niet ontvangen? Dan
wordt de krant niet bij u bezorgd. Wilt u toch graag de Wmo-krant
lezen? Dan kunt u een exemplaar afhalen bij het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in het gemeentehuis Aalsmeer en Uithoorn. Het
loket is elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

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

De krant kunt u ook digitaal bekijken op www.uithoorn.nl of
www.aalsmeer.nl.

Declaratiefonds 65-plussers

Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U
moet wonen in de gemeente Uithoorn of Aalsmeer. Een inkomen ontvangen tot €1.203,63*
(alleenstaand) of €1.656,72* (samenwonend).
Het declaratiefonds 65-plussers heeft als doel
om ouderen deel te laten nemen aan sociale
activiteiten. Er wordt geen rekening gehouden
met uw eigen vermogen. Welke kostenposten
vallen onder deze regeling:

* Exclusief vakantiegeld

naar de bioscoop;
een dagje weg;
sporten;
bibliotheek;
een cursus;
cadeau (klein)kinderen;
abonnementen;
lidmaatschap vereniging.
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen.

Declaratiefonds jongeren

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m
17 jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds jongeren aanvragen. U moet wonen in
de gemeente Aalsmeer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een uitkering) ontvangen tot
€1.241,33* (alleenstaand) of €1.379,25*
(samenwonend). In sommige gevallen mag u
meer verdienen (125% van de bijstandsnorm).
Er wordt geen rekening gehouden met het
eigen vermogen. Welke kostenposten vallen
onder deze regeling:
* Exclusief vakantiegeld

rekenmachine;
muziekles;
schoolexcursies;
schooltas;
tekenspullen;
huur muziekinstrument;
aanschaf muziekboeken;
aanschaf sportspullen (zoals een tennisracket, voetbal of balletschoenen).
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen. De vergoeding wordt
per kalenderjaar toegekend.

