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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

Maakt u weleens foto’s van Uithoorn en De Kwakel? En zitten daar ook
foto’s bij die het waard zijn om ook door andere gezien te worden? Stuur
dan uw foto in via Flickr of e-mail en maak kans op plaatsing op de gemeentelijke website of in andere officiële publicaties van de gemeente
Uithoorn. Elke week of twee weken (afhankelijk van de ontvangst van
nieuwe foto’s) plaatst de redactie van de website van de gemeente Uithoorn een nieuwe foto op de homepage. Dat kan uw foto zijn!
U kunt uw foto’s uploaden en bekijken als u lid bent van Flickr of nadat
u er lid van geworden bent. Foto’s waarvan u vindt dat ze Uithoorn en
De Kwakel op een bijzondere, sfeervolle, artistieke of actuele manier
in beeld brengen. Het gaat om uw interpretatie van de gemeente. Vergeet niet bij elke foto uw naam en de titel, locatie en datum van de foto te vermelden.
De foto’s die op de homepage geplaatst worden, staan in een overzicht
op de website. De website van de gemeente Uithoorn wordt jaarlijks
door 90.000 bezoekers bekeken. Meer informatie over de randvoorwaarden zoals locatie, formaat, toon, etc. leest u op: www.uithoorn.nl/
fotoalbum
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ALGemene inFORmAtie
Nieuw:
nL-alert op uw mobiele telefoon
elke eerste maandag van de maand
hoort u om 12.00 uur als test de
alarmsirene loeien. Als er écht gevaar dreigt, is dit het teken om naar
binnen te gaan, ramen en deuren te
sluiten en uw radio of tv aan te zetten. nu is er iets nieuws als aanvulling op de sirene: een nL-alert op uw
mobiele telefoon. Oftewel: direct informatie bij een noodsituatie.
NL-Alert is een nieuw middel van de
overheid om mensen in geval van
nood te waarschuwen via een tekstbericht op hun mobiele telefoon. Bij een
(dreigende) ramp of noodsituatie (bijvoorbeeld een incident waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen) worden degenen in de directe omgeving op hun telefoon geïnformeerd over de situatie. In
het bericht staat wat er aan de hand is
en wat u op dat moment het beste kan
doen. Eventueel volgen daarna berichten met updates over de situatie.
hoe werkt nL-alert?
In geval van een noodsituatie stelt de
overheid een bericht op en geeft aan
voor welk gebied de waarschuwing
geldt. De meldkamer van de hulpdiensten zendt het bericht uit. Dit bericht
bereikt mobiele telefoons in dat gebied
binnen enkele seconden.
NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de gsm-zendmasten. De wer-

king is vergelijkbaar met een radiosignaal. Het maakt dus geen gebruik van
sms-techniek.
hoe stel ik mijn mobiele toestel in?
NL-Alert is een gratis dienst. U hoeft
zich er niet voor aan te melden of op te
abonneren. Uw telefoonnummer is niet
bekend bij de overheid en wordt nergens opgeslagen.
Op dit moment werkt NL-alert op meer
dan de helft van alle mobiele telefoons
in Nederland. Nu moet u het NL-alert
nog handmatig instellen, in de toekomst staat het standaard ingesteld.
Kijk op www.nl-alert.nl hoe uw NL-alert
instelt.
wat is het verschil met andere
alert-systemen?
Andere systemen zoals AMBER-Alert,
SMS-Alert en Burgernet vragen mensen om hulp bij de opsporing van bijvoorbeeld vermiste kinderen. Voor deze persoonsgebonden diensten moet
u zich vooraf abonneren met uw mobiele nummer. NL-Alert is erop gericht
mensen te waarschuwen en te alarmeren bij incidenten, rampen en noodsituaties. Het gaat dus om uw eigen veiligheid.
meer informatie?
Kijk op www.nl-alert.nl of ga naar rijksoverheid.nl/contact. U kunt ook bellen
naar 1400 op werkdagen van 8.00 20.00 uur (lokaal tarief).

Activiteiten Landelijke Dag van
de mantelzorg groot succes!
Ieder jaar organiseert het Mantelzorg Steunpunt activiteiten rondom
de Dag van de Mantelzorg op 10 november.
Vorige week zaterdag zijn mantelzorgers gefêteerd op een feestelijk
ochtend of middag. In Uithoorn konden mantelzorgers kiezen uit een
rondleiding en high tea in Fort aan
de Drecht, een rondleiding op Zorgboerderij Inner-art en in Aalsmeer
een workshop in taartdecoratiewinkel Pimp my Pie en een workshop

bloemschikken bij het Boerma Instituut. De activiteiten zijn door de mantelzorgers erg gewaardeerd. Staat u
nog niet ingeschreven bij het Mantelzorg Steunpunt en zorgt u langdurig en intensief voor een partner, ouder, kind, vriend of buur met
een beperking of chronische ziekte meld u dan vandaag nog aan.
Of bel voor meer informatie Mantelzorg Steunpunt: tel. 0900-1866 (lokaal tarief) of mail mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl.
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Laat ook uw foto van
uithoorn en De Kwakel
aan iedereen zien
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Deze week begint aannemersbedrijf
KWS in opdracht van de gemeente met onderhoudswerkzaamheden
aan de Poelweg tussen Iepenlaan en
Vuurlijn.
Het wegvak zal afgesloten worden
voor al het verkeer. De verwachting
is dat de werkzaamheden ca. 4 weken duren. Deze (globale) planning
is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.
Bereikbaarheid
Bewoners en bedrijven zijn tijdens
de uitvoering steeds bereikbaar. Het
verkeer wordt omgeleid met omleidingsborden. Geprobeerd wordt de
overlast zoveel mogelijk te beperken.
meer informatie?
Met vragen of opmerkingen kunt u
terecht bij de heer E.J. Warmerdam
van de afdeling Leefomgeving. Hij
is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer 0297-513111 op
maandag tot en met donderdag van
8.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag
van 08.00 uur tot 11.30 uur.

VAnweGe RestAuRAtie
tOLhuissLuis
tijDeLijKe AFsLuitinG
nieuwVeens jAAGPAD

De Tolhuissluis verbindt het AmstelDrechtkanaal met Drecht en Aarkanaal. De sluis ligt tussen Bilderdam
(NH) en Nieuwveen (ZH) op de grens
van de provincies Noord-Holland
en Zuid-Holland. De Tolhuissluis is
toe aan een grondige opknapbeurt,
evenals de rol- en draaibrug over de
kolken. Bij de restauratiewerkzaamheden brengt de provincie NoordHolland de sluis zo veel mogelijk terug in de oude staat. De werkzaamheden zijn begonnen in oktober 2012
en duren tot en met april 2013.
Afsluiting nieuwveens jaagpad
op 15 en 16 november 2012
Om de restauratie van de Tolhuissluis mogelijk te maken, plaatst de
provincie Noord-Holland van donderdag 15 november (06.00 uur) tot en
met vrijdag 16 november (17.00 uur)
damwanden bij de sluis. Tijdens deze
werkzaamheden is het Nieuwveens
Jaagpad bij de Tolhuissluis afgesloten voor al het verkeer.

www.uithOORn.nL

wijziging
openingstijden
op 5 december

Wegens Sinterklaasavond is het gemeentehuis op woensdag 5 december vanaf 16.00 uur gesloten. Er is
die dag dus geen avondopenstelling.

inspraak op het concept van de
“Gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn”
In september 2009 heeft de Raad van
de gemeente Uithoorn de gemeentelijke Structuurvisie vastgesteld. Met
het vaststellen van de Structuurvisie
heeft de Raad ook een opdracht voor
het gebied tussen de Boterdijk en de
Vuurlijn geformuleerd. Deze luidt “gebied tussen Boterdijk en Vuurlijn, natuur en ecologie inventariseren en
plan van aanpak opstellen voor gebied”.
Doelen
Daarbij zijn de volgende doelen gesteld:
- Het versterken/ontwikkelen van
de groene, cultuurhistorische en
ecologische waarden;
- Het versterken/ontwikkelen van
de recreatiemogelijkheden;
- Het waar mogelijk verplaatsen/
saneren van bedrijvigheid en kassen voor zover deze een belemmering vormen voor de ontwikkelingen in het gebied en de eigenaren hiertoe bereid zijn;
- Het gebied ontwikkelen als verbindende schakel langs de Stelling van Amsterdam.
Concept gebiedsvisie
Het concept van de gebiedsvisie laat
zien dat er een integrale kwaliteitsverbetering van het gehele gebied mogelijk is. Wij zijn van mening dat in de
concept gebiedsvisie de doelstellingen vanuit landschap, cultuurhistorie
en recreatie worden bediend en dat
voor de gebruikers van het gebied
een duurzame toekomst mogelijk
wordt. De gebiedsvisie vormt het toetsingskader voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Omleidingsroutes
Verkeer tussen de Hoekse Aar en De
Kwakel wordt omgeleid via Nieuwveen. Verkeer vanaf de Geerweg en
Westkanaalweg wordt via de Kerkstraat in Nieuwveen naar de Oost
Provinciale weg (N231) geleid. Vanaf daar loopt de omleiding via de Achterweg en Blokland naar Vrouwenakker. Voor verkeer vanuit de richting Vrouwenakker geldt de omgekeerde route: via de N231(Blokland,
Achterweg, Oost Provinciale weg)
naar Nieuwveen (Kerkstraat) richting
Geerweg en Westkanaalweg. Fietsers en voetgangers zullen langs de
werkzaamheden geleid worden. Verkeersregelaars zijn ter plaatse om
bestemmingsverkeer en langzaam
verkeer te regelen. De omleidingen
en afsluitingen staan aangegeven
met gele borden.

stAtiOnsstRAAt
AFGesLOten

De vervanging van de riolering in de
Prins Bernhardlaan vordert gestaag.
Op dit moment wordt gewerkt aan het
laatste deel, tussen Willem Alexanderpoort en Stationsstraat. Binnenkort
kan het riool aangesloten worden in de
Stationsstraat. Helaas ligt het riool in
het midden van de Stationsstraat. Dat

Presentatiebijeenkomst
Vorige week stond al op de gemeentepagina aangekondigd dat de gebiedsvisie Boterdijk- Vuurlijn op 14
november 2012 van 19.30–21.30 uur
in Business & Partycentrum Leenders, Drechtdijk 9 in De Kwakel wordt
gepresenteerd aan belanghebbenden en belangstellenden.
ter inzage
Het concept van de “Gebiedsvisie
Boterdijk – Vuurlijn” ligt met ingang
van 16 t/m 29 november 2012 voor
inspraak ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal
van het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende
de openingstijden van het gemeentehuis. Ook is het document digitaal
te zien op http://www.uithoorn.nl/
Wonen_en_wijken/Nieuwbouw_en_
herinrichting/Gebiedsvisie_Boterdijk
_Vuurlijn.
Binnen genoemde termijn kan iedereen de concept “Gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn” inzien en schriftelijk een
reactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een
standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure:
Na verwerking van de reacties zal de
“Gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn” ter
vaststelling aan de gemeenteraad
worden aangeboden.
De vaststelling door de gemeenteraad zal worden gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode en op de website
www.uithoorn.nl.

betekent een tijdelijke volledige afsluiting voor verkeer vanaf donderdag 15
november a.s. De verwachting is dat
de werkzaamheden drie weken duren.
Omleidingen
De afsluiting heeft gevolgen voor het
doorgaande verkeer. Dit wordt met
borden omgeleid. Daarbij gelden andere routes voor vrachtverkeer en personenauto’s. Personenauto’s kunnen
gebruik blijven maken van de Wilhelminakade en het Piet de Kruifviaduct.
Vrachtwagens en auto’s hoger dan
2.30m kunnen echter niet onder het
viaduct door. Dat betekent dat zij het
Dorpscentrum alleen kunnen bereiken
en weer verlaten via de Prinses Irenelaan en Koningin Julianalaan.
Parkeerverbod hoek stationsstraat/
willem Alexanderpoort
Vrachtverkeer met bestemming onder
meer Marktplein en Wilhelminakade
moet ergens kunnen keren om het
centrum weer te verlaten. De meest
geschikte plek daarvoor is op de hoek
Stationsstraat/Willem Alexanderpoort
tegenover Het Oude Spoorhuis. Om
de chauffeurs zoveel mogelijk ruimte
te geven wordt daar tijdelijk het deeltijdparkeerverbod uitgebreid naar een
volledig parkeerverbod.
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ALGEMENE INFORMATIE
Binnie
plastic hero
Binnie is milieubewust en kijkt of al
dat plastic wel nodig is. Ze neemt
een eigen tas mee naar de winkel.
Merkwater vindt ze overbodig. Water uit de kraan is net zo goed en veel
voordeliger. Een plastic ﬂesje hergebruikt ze wel, maar niet te lang want
dat is niet gezond. Een bidon is dan
beter.

Zwerfafval
Binnie heeft een hekel aan plastic zwerfafval. Het staat armoedig
en brengt schade aan de omgeving
toe. Zo kostte het in Uithoorn het leven van een jonge ooievaar. Opruimen van zwerfafval kost de gemeenschap veel geld.
Verzamel thuis plastic
Thuis spaart Binnie plastic verpakkingen op: folie, zakken, tassen, ﬂessen, potten, flacons, tubes, bekers
en kuipjes. Zonder inhoud natuurlijk

en als er chemische restanten in zitten (make-up, terpentine) brengt ze
het naar het scheidingsdepot. Piepschuim en folie met zilverkleurige
binnenkant (zoals chipszakjes) of
melk-of frisdrankpakken doet ze bij
het restafval.
Plastic Hero! inzamelzakken
Binnie is een fan van Plastic Hero! Inzamelzakken. Die zijn af te halen bij
de receptie in het gemeentehuis of
bij het scheidingsdepot. De zakken
zijn ook te bestellen via de afvalser-

vicelijn 0800 - 0221 768 (gratis) of via
de website www.zakkenservice.nl. U
krijgt de zakken kosteloos binnen 5
werkdagen toegestuurd. Kunststof in
de zak scheelt ruimte in de afvalbak!

den van restafval kost geld. En daar
betaalt u aan mee via de afvalstoffenheffing. Recycling is goed voor
het milieu … maar afval voorkomen
is nog beter !

Voordelen inzamelen plastic
De volle inzamelzakken worden opgehaald en omgesmolten tot grondstof voor nieuwe verpakkingen. Maar
ook voor vloerbedekking, tennis- en
golfballen, automaterialen en ﬂeecekleding. De gemeente ontvangt een
vergoeding voor plastic; het verbran-

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.

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

17 nov.
17, 23,
24 nov.

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.

17 nov.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
NOVEMBER
elke ma.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten: €1,75.
1e di. v/d
Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag v/d maand van 09.30-11.30 u.
maand
met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U
bent daar van harte welkom.
nov.
De hele maand kunt u zich via www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
aanmelden voor schildercursussen in atelier de Penseelstreek
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 uur. 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
15 nov.
Vita welzijn en advies organiseert in Gezondheidscentrum Waterlinie, Provincialeweg 30j, training Omgaan met echtscheiding voor
kinderen en ouders. De training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar omvat 8 donderdagen van 16.00-17.30 u. en begint op 15 november.
De oudertraining begint op 15 november om 19.30 u. en omvat ook
8 bijeenkomsten, voorafgegaan door een kennismakingsgesprek.
Voor beide trainingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van resp.
€30,- en €35,- Als u interesse hebt of zich wilt aanmelden, kunt u
contact opnemen met Jasmina Barisic of Kees Verhoeven, tel. 0297562955/020-5430430, e-mail: k.verhoeven@vitalwelzijnenadvies.nl
of: j.barisic@vitawelzijnenadvies.nl
16 nov.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.
16 nov.
Mozart en Spohr Concert door Chr. Oratorumvereniging Amicitia in
R.K. Kerk De Burght, Potgieterplein. Uitvoering met solisten en or-

18 nov.

20 nov.

23 nov.
23 nov.

24 nov.
30 nov.

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
Intocht Sinterklaas: 10.00 u. Dorpscentrum-Wilhelminakade; 13.30
u. Winkelcentrum Zijdelwaard; 18.00 u. Intocht Sinterklaas in De
Kwakel (start evenemententerrein)
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: 02975-60448, Marga Westerbos, Cyclamenlaan 48 De Kwakel Tel 0297-532970 en bij supermarkt Schalkwijk in De Kwakel.
Aanvang 20.15 u. Zaal open 19.30 u. Meer info op www.genesiusdekwakel.nl. Ook hier kunt kaarten reserveren.
Gala aan de Amstel/Lions Club Uithoorn in Het Rechthuis. Aanvang:
19.30 u. 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.
SCAU presenteert om 14.30 u. in Thamerkerk een pianorecital van
Folke Nauta met werk van Schubert, Schumann en Voriset. Kaarten
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
Beschermers Amstelland organiseert informatie- beschermersavond. Plaats: Het Buurtnest, A. van Schendellaan 59. Tijd: 20.0022.00 u. Toegang gratis. Info: Kees van Tilburg, info@beschermersamstelland.nl en www.beschermersamstelland.nl
Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.
Vita welzijn en advies organiseert muziek- en stamppotmiddag in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Van 15.00-18.00 u. Kosten: €7,50, incl.
kofﬁe/thee, glaasje Glühwein met hapje, stamppot en een toetje. Info: Monique Sintenie, tel.: 0297-567209.
Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel organiseert Najaarsverkoop van breed assortiment handwerken in winkelcentrum Zijdelwaard Uithoorn, van 09.30-16.00 u.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-.

DECEMBER
1 dec.
De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inlichtingen

6 dec.
7 dec.
14 dec.
15 dec.

16 dec.
22 dec.

21 dec.
28 dec.
JANARI
7 jan.

12 jan.

12 jan.
19 jan.

19 jan.
30 jan.

0297-525556.
Uittocht Sinterklaas:17.00 u: vanaf RK basisschool De Springschans
Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528 Zaal
open 19.30 u. Aanvang 20.00 u.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.
Van:15.00-17.00 u. aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) in atelier de Penseelstreek (in Kerstsfeer), Potgieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl, tel.0297540444
SCAU presenteert om 14.30 u. in Thamerkerk: viool-, zang- en harptrio Marai met Keltische kerstmuziek.
Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De Merodelaan 1. Bekende en onbekende Kerstliederen/Christmas Carols.
Begeleiding: piano en dwarsﬂuit. Toegang is gratis met een deurcollecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 u. Einde: 21.00 u. Informatie: www.amicitia-uithoorn.nl
Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: €2,-.
Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschedeweg 180,
9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor ondernemers in de regio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13, 01-04-13, 06-05-13, 0306-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 04-11-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bontekoeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@emmelienhuisman.nl
Van 14.00-15.00 u: proefles schilderen voor volwassenen in atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling
van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek
Van 14.00-15.00 u: proeﬂes schilderen voor volwassenen in atelier de
Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling van €5,materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-penseelstreekuithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Uithoorn;
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297-540444.
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen
en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel.0297-540444
Evenementen vanaf februari 2013 staan op www.uithoorn.nl

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E 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.

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) 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 november t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel.
(0297) 513 111.
- Aanwijzen ﬁets/bromﬁetspaden Faunalaan tussen J.P. Sweelinckweg en
- Reptielenpad en tussen Hermelijnpad en Faunalaan. Ter inzage van 7 november
t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Coudenhoveﬂat 9 te Uithoorn. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513 111.
- Aanpassen ﬁetsverbinding Libellebos. Ter inzage van 7 t/m 20 november 2012.
Contactpersoon: de heer L. Disseldorp, tel. (0297) 51 31 11.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

WWW.UITHOORN.NL

De Kwakel
De Kwakel Zuid, aanvraag omgevingsvergunning voor het herontwikkelen/oprichten
van 18 woningen in de noordrand op het perceel De Kwakel Zuid. Ontvangen 8 november 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Brandgans 62, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 5 november 2012.
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)
- Poterne 19, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras.
Bezwaar: t/m 21 december 2012.
Dorpscentrum
- Marktplein 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar:
t/m 18 december 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Noorse Lijster 11, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuisje en
een schutting en het realiseren van een onderheid terras en een steiger. Bezwaar:
t/m 19 december 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan Organisatie buro Mikki voor het organiseren van een vlooienmarkt op 25 november 2012 van 9.30 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 18 december 2012.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Organisatie buro Mikki voor het plaatsen van 20 reclameborden om
kenbaarheid te geven aan de vlooienmarkt op 25 november 2012. Bezwaar t/m 18
december 2012.
GEWEIGERDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afwijzing 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
- Hortensialaan 101 t/m 199 nabij, het kappen van 13 houtopstanden. Bezwaar: t/m
18 december 2012.
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volg de raad op twitter,
via @Raaduithoorn

Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Samen de schouders eronder, mooie dingen bereiken’
honderd mensen voor in.
Dit jaar bracht de veiling
EUR 56.000 op. Dat komt allemaal ten goede aan de verenigingen en instellingen van
De Kwakel. Andere voorbeelden zijn de Kwakelse Kermis
en de vuurwerkgroep, waarbij inwoners tijdens Oudejaarsdag in groepjes door het
dorp gaan om de overlast
van vuurwerk te beperken.”
Vijf vragen aan Sjaak Verhaar van Gemeentebelangen.

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan Sjaak
Verhaar, raadslid voor Gemeentebelangen
in de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Waar wil je het op
deze pagina over
hebben?
“Ik zou het graag willen
hebben over saamhorigheid.
Als inwoner van De Kwakel
merk ik dikwijls dat deze
groot is in het dorp. Ik vind
dit een geweldig fenomeen.
Daarom wil ik graag aandacht besteden aan al die
mensen die zich zo belangeloos inzetten voor de publieke zaak. Voor verenigingen

en andere instellingen. Deze
mensen zijn het cement van
een gezonde samenleving.”

3

Wat levert de
saamhorigheid
het dorp op?
“In de eerste plaats zorgt het
ervoor dat het in De Kwakel
prettig wonen is. Maar ook
praktisch biedt het voordelen. Dat zie je bijvoorbeeld bij
het verkeersplan. In het plan
was een zogeheten knip in de

“Saamhorigheid maakt van De Kwakel
een prettige woonomgeving”

2

Kun je een paar voorbeelden noemen?
“Ik ken natuurlijk vooral
de situatie in De Kwakel.
Jaarlijks hebben we daar de
Kwakelse Veiling. Hier zetten zich steevast een paar

Boterdijk ingetekend, terwijl
dat zo niet met de werkgroep
was besproken. Dankzij een
handtekeningenactie van
de inwoners lijkt de knip
nu van de baan. Er wordt
in januari over beslist.”

4

Waar komt de
saamhorigheid
vandaan?
“Ik denk dat de geringe
grootte van De Kwakel
een belangrijke factor is.
De Kwakel telt rond de
3500 tot 4000 inwoners.
De mensen kennen
elkaar en hebben iets
voor elkaar over. Ik hoor in
Uithoorn wel eens dat het
in De Kwakel allemaal zo
gemakkelijk gaat,

maar zo simpel ligt het
niet. De Kwakel is niet het
paradijs. Maar door samen
de schouders eronder
te zetten, kun je mooie
dingen bereiken. Dat
blijft mooi om te zien.”

5

Wat betekenen
de aankomende
bezuinigingen voor
het dorp?
“De bezuinigingen zullen
de saamhorigheid zelf niet

aantasten, maar ik ben wel
bang dat ze de motivatie van
de vrijwilligers ondermijnen.
Dat hoor ik ook van de
vrijwilligers zelf. Als je te
veel bezuinigt, verdwijnt het
perspectief, het gevoel dat je
als vrijwilliger iets kunt
bereiken. Wat dat betreft kunnen betrokken inwoners ook
de lokale politiek overwegen.
Ook dat is een mooie en betekenisvolle manier om iets te
betekenen voor je dorp.”

Gemeente Uithoorn ontkomt niet aan bezuinigingen
De begroting deed vooraf
veel stof opwaaien. Door de
bezuinigingen krijgen onder meer de sportverenigingen minder geld. Zij lieten
zich horen, vorige week
voor aanvang van de vergadering over de begroting.
In protestmars kwamen
ze naar het gemeentehuis.
Ook in de raad was er actie.
Arjan Koopmans (Groen
Uithoorn) verweet het
college geen visie te hebben.
Benno van Dam (Ons
Uithoorn) sprak van een
‘papieren werkelijkheid’.

Gemeentebelangen vond dat
het college onder het mom
van zelfredzaamheid de
zwakkeren in Uithoorn te
veel aan hun lot overlaat.
Jordy Keimes (CDA) wilde
dat alle plannen van tafel
gingen. Hij diende een motie
van afkeuring in, gesteund
door de hele oppositie.
Nick Roosendaal (VVD)
vond dat onverantwoord:
“Er hoort een sluitende
meerjarenbegroting te liggen”. DUS! betreurde het dat
veel vragen door het college
niet waren beantwoord.

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 PvdA wees net als
Gemeentebelangen op
‘zelfredzaamheid’, zij het
dat dit door de PvdA juist als
dé oplossing wordt gezien.
Er waren veel vragen aan
het college, maar die legde
de bal terug bij de raad: niet
bezuinigen kon, maar dat
heeft gevolgen en die moest
de raad dan ook oplossen.
Na een lange avond stemden
de coalitiepartijen in met
de begroting, waarbij voor
enkele instanties de pijn wat
werd verzacht. De oppositiepartijen stemden tegen.

Raadsagenda
Datum: 15 november 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening, agenda
en inspreken burgers

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Thamerlint 19.40 uur

4

Tariefdifferentiatie in
afvalbeheer 20.00 uur

5

Openbaar vervoer
Uithoorn 20.35 uur

6

Evaluatie rekenkamer
21.00 uur

7

Ontwikkeling strategische
visie 21.20 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 29 november
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

