G

e

m

e

e

n

t

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

nieuwe route en nieuwe haltes
Om het gezondheidscentrum beter bereikbaar te maken, krijgt lijn 149 een
halte op de Faunalaan nabij de rotonde
op de N201. Om het bedrijventerrein
beter te ontsluiten, wordt de nieuwe
route: Wiegerbruinlaan – linksaf Amsterdamseweg – rechtsaf Molenlaan –
linksaf Amsteldijk-Noord (langs de Amstel). Ook in de andere richting rijden
de bussen deze route.
Langs de Molenlaan komen aan
weerszijden van de weg op twee plaat-
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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

sen nieuwe haltes, waarvan één haltepaar bij de kruising met de Amsterdamseweg. Het haltepaar dat nu langs de
Amsteldijk-Noord ligt, wordt de hoek
om verplaatst en ligt dan (ook) aan de
Molenlaan. De haltes Amsterdamseweg/Industrieweg, Petrus Steenkampweg, Wilhelminakade en Thamerkerk
vervallen.
Reageren op locatie nieuwe
halteparen molenlaan?
Connexxion heeft de gewijzigde route op verzoek van de gemeente Uithoorn vastgesteld. Inspraak hierop is
niet mogelijk. Wel kunt u reageren op
de locatie van de nieuwe halteparen
langs de Molenlaan. Daarover kunt u
t/m 27 november a.s. schriftelijk een
reactie sturen naar de gemeente Uithoorn, t.a.v. de afdeling Leefomgeving,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn, of een email sturen naar gemeente@uithoorn.
nl, t.a.v. de afdeling Leefomgeving.
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week Zonder Geweld

Huiselijk geweld kán en mág niet
De week van 26 t/m 30 november is
uitgeroepen tot “Week Zonder Geweld”, een landelijke campagne om
geweld in huiselijke kring extra aandacht te geven. Vrouwen en mannen,
kinderen en ouderen: iedereen kan te
maken krijgen met huiselijk geweld.
Plegers, slachtoffers en getuigen komen uit alle lagen van de bevolking,
zijn afkomstig uit alle culturen en zijn
van alle leeftijden. Ook ouderen hebben hiermee dus te maken.

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
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ALGemene inFORmAtie

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.

Andere route buslijn 149
per 15 december
Lijn 149 rijdt met kleine bussen tussen
Amstelveen en Uithoorn. In Uithoorn
rijdt de lijn langs de Amstel en via het
busstation naar de eindhalte Winterkoning in Legmeer-West. Met ingang
van 15 december 2012 wordt de route
gewijzigd, zodat het gezondheidscentrum langs de N201 beter bereikbaar
is en het bedrijventerrein beter ontsloten wordt.

e
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wethouder Ria Zijlstra over
duurzaamheid
Wethouder Ria Zijlstra heeft duurzaamheid in haar portefeuille. Zij
vindt duurzaamheid geen lastig begrip, maar heel inspirerend. “Je ziet
heel wat enthousiasme bij mensen
loskomen als ze er actief mee bezig
zijn.”
wat is duurzaamheid?
Duurzaam betekent dat grondstoffen opnieuw gebruikt worden, dat je
streeft naar zo min mogelijk energieverbruik en zuinig bent op de leefomgeving. Duurzaamheid heeft ook een
sociale component, namelijk dat producten gemaakt worden onder goede arbeidsomstandigheden. Je leeft
duurzaam, omdat je wilt dat mensen
hier, maar ook elders op de wereld
prettig kunnen leven en dat ook de
generaties na ons dat nog kunnen
doen.
Op langere termijn gaat duurzaamheid vaak hand in hand met economisch voordelig. Bijna iedereen kent
wel het rekensommetje van de LEDlamp: de aanschafprijs is hoger dan
die van de gloeilamp, maar hij verbruikt minder energie en gaat langer
mee, zodat de totale kosten lager uitvallen. Niet voor niets zie je mooie
initiatieven ontstaan in het bedrijfsleven. Ondernemers maken gebruik
van de combinatie duurzaam en economisch aantrekkelijk.
wat doet de wethouder zelf
aan duurzaamheid?
Ria Zijlstra: “Ik ben er bewust mee
bezig. Ik eet geen vlees, fiets veel,
koop zoveel mogelijk biologische en
fair trade producten en let op mijn
energieverbruik. Natuurlijk kan het
altijd beter. Maar de meeste dingen
kosten weinig moeite en zijn gemakkelijk in je leefstijl in te bouwen.’
Gemeentelijke inzet voor
duurzaamheid
Naast de inrichting van het busstation en gebruik van elektrische auto noemt de wethouder ook het op
de gemeentewerf werken met elektrische apparatuur, die niet stinkt,
lichter is en minder lawaai maakt.
“Bij aanleg en repareren van de wegen maakt de gemeente gebruik van
‘koud’ asfalt, bij nieuwbouw van bijvoorbeeld scholen worden extra
duurzame maatregelen genomen.
Van rioolslib en restafval wordt energie gemaakt, de lantaarnpalen rond
het gemeentehuis gebruiken 80%
minder energie dan de ouderwetse lichtmasten en zijn gemaakt van
kunststof dat niet meer hergebruikt
kan worden. Daarmee zijn ze klimaatneutraal en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Met het project Energiek op Weg! stimuleren we inwoners en ondernemers om duurzaam
te handelen. Regionaal bundelen we
de krachten ook. Met omliggende gemeenten hebben we een convenant
ondertekend om in 2040 energieneutraal te zijn. Met elkaar werken we
bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor

biovergisting en andere manieren om
duurzame energie op te wekken.”
Zonnepanelen
Uithoorn heeft met andere gemeenten in Noord-Holland meegedaan
met de collectieve aankoop van zonnepanelen. Ria Zijlstra heeft zich
daarvoor zelf ook ingeschreven.
Door de grote order van alle gemeenten is er een mooie prijs uit gerold.
“Aantrekkelijk van het project vind ik
ook dat alles geregeld wordt: ik hoef
zelf niet na te denken over de soort
panelen en hoe het wordt geïnstalleerd. Dankzij een duidelijke berekening krijg je een goede indicatie hoeveel energie je kan opwekken en na
hoeveel jaar je je investering er uit
hebt. Zonne-energie is natuurlijk een
prachtige vorm van duurzame energie!”

Ouderenmishandeling
In de Week Zonder Geweld wil Vita Welzijn en Advies Ouderenmishandeling extra onder de aandacht
brengen. Wanneer een oudere wordt
geslagen en onder de blauwe plekken zit, is mishandeling overduidelijk.
Vaak gebeurt ouderenmishandeling in zorg- en afhankelijkheidsrelaties. Het langdurig en intensief verzorgen van partner of ouder kan leiden tot overbelasting en machteloosheid. Daardoor kan de verzorger over
‘de grens gaan’ en wordt de zorg een
groot risico voor ouderenmishandeling. Meestal is er geen sprake van
moedwillig over de schreef gaan.
Vrijwel altijd is er sprake van onmacht
of onkunde en lijden alle betrokkenen, slachtoffer en ‘pleger’ onder de

Buren, familie of vrienden die getuige zijn van huiselijk geweld vinden
dat schokkend en verwarrend. Ze
staan voor de moeilijke vraag of ze
zich moeten mengen in het privé leven van anderen. Hierover kunt u bij
Meldpunt Amstelland advies vragen.
hulp nodig?
Bel meldpunt Amstelland
Heeft u vragen over huiselijk geweld
of denkt u dat iemand in uw omgeving
slachtoffer of pleger is van huiselijk
geweld? Of wilt u graag een luisterend
oor? Bel voor advies, consult en/of
informatie met Meldpunt Amstelland,
Vita welzijn en advies, 020-5430440,
ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur of mail
steunpuntouderenmishandeling@
vitawelzijnenadvies.nl
www.meldpuntamstelland.nl

weRK in
uitVOeRinG
VeRVAnGen
BOOmstRuCtuuR
AAn De ZOOm

In de week van 26 november 2012
begint aannemer J.M. de Wit Groenvoorzieningen BV met de werkzaamheden voor het vervangen van de
boomstructuur op Aan de Zoom. De
werkzaamheden bestaan uit het kappen van de grote populieren en het
aanplanten van verschillende soorten nieuwe bomen.

Ambitie voor 2013
Gevraagd naar haar duurzaamheidswens voor 2013, antwoordt de wethouder: “Laat je inspireren op het
gebied van duurzaamheid. Wees
je ervan bewust hoe je leeft en bedenk dat je soms met kleine dingen
al veel kunt bereiken om zorg te dragen voor elkaar en het milieu.In 2013
wil ik graag dat gemeente, ondernemers en inwoners elkaar enthousiast
maken om energiek op weg te gaan!”

situatie. De meeste slachtoffers durven niet over huiselijk geweld te praten en vinden het moeilijk om hulp te
vragen. Ze schamen zich en denken
dat het hun eigen schuld is. Voor de
‘plegers‘ van huiselijk geweld is het
ook niet makkelijk om er over te praten. Ook zij hebben last van schaamte. Voor slachtoffer en pleger is het
belangrijk dat zij hulp krijgen om het
geweld te stoppen.

Afsluiting
Voor de uitvoering van de kapwerkzaamheden is het noodzakelijk Aan
de Zoom af te sluiten voor al het verkeer. Dit gebeurt in drie fasen: eerst
het gedeelte tussen Aan de Zoom 24
t/m 74 daarna het gedeelte tussen
Aan de Zoom 76 t/m 108, tenslotte
het gedeelte tussen Wikke en In het
Rond. Tijdens de afsluiting is Aan de
Zoom te bereiken via In het Rond en
In het Midden. Het Legmeerplein is
tijdens de afsluiting te bereiken via
Zegge. We verwachten dat de afsluiting een week gaat duren. Aan-

wonenden ontvangen van de aannemer een brief wanneer de afsluiting
precies gaat plaats vinden. Om schade aan geparkeerde auto’s te voorkomen is het verstandig uw auto tijdelijk
ergens anders te parkeren.
Voor het planten van de nieuwe bomen wordt Aan de Zoom niet afgesloten. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het planten naar
verwachting drie weken.
Verplanten van bomen
Voor de nieuwe boomstructuur van
Aan de Zoom worden ook enkele essen verplant. Deze staan nu ter hoogte van Aan de Zoom 2 t/m 22. Aanwonenden krijgen nog bericht over de
precieze uitvoering van deze werkzaamheden.
Vragen
Met vragen kunt u terecht bij de heer
E. Valkenburg van de afdeling Leefomgeving via tel. 0297-513111 of per
e-mail gemeente@uithoorn.nl, t.a.v.
de heer Valkenburg.

uw foto in gemeentegids 2013-2014?
In het voorjaar 2013 komt de nieuwe gemeentegids
uit. De voorbereidingen van deze gids zijn al aan de
gang en daarbij is ook uw foto welkom. Wij willen namelijk graag door inwoners gemaakte foto’s in de
nieuwe gemeentegids plaatsen. De gids wordt elk jaar
gratis huis-aan-huis verspreid bij 14.000 adressen.
Criteria foto’s
Wij zouden het leuk vinden om foto’s te ontvangen
die uw gevoel over Uithoorn en De Kwakel weergeven. Misschien komt uw foto wel op de voorkant van
de gids. Verder zijn wij op zoek naar leuke of sfeervolle foto’s als illustratie of ter ondersteuning bij de onderwerpen die in de gids aan de orde komen. Wij zullen uit alle inzendingen de mooiste of de meest toepasselijke foto’s uitzoeken. Wie weet zit uw foto hier
straks bij.
Deadline foto’s
Voor de voorkant van de gids bedoelde foto’s kunt u in-

www.uithOORn.nL

sturen tot donderdag 17 januari 2013. Foto’s voor het
binnenwerk van de gemeentegids kunt u insturen tot
donderdag 14 februari 2013.
Foto’s insturen
U kunt lid worden van onze groep op www.flickr.com/
groups/gemeentegidsuithoorn om zo uw foto’s in te
sturen. Hier leest u meer informatie (wat zoeken wij
en wat zijn de regels voor het insturen van de foto).
U kunt op www.uithoorn.nl/fotoalbum lezen hoe u van
ons algemene fotoalbum lid kunt worden en hoe u een
Flickr-account aanmaakt als u dit nog niet heeft. U
kunt van beide fotoalbumgroepen lid worden.
Heeft u geen Flickr account maar wilt u toch foto’s
voor de gemeentegids insturen? Stuur dan uw bijdrage naar gemeentegids@uithoorn.nl o.v.v. foto gemeentegids. Vergeet bij de foto vooral niet te vermelden uw naam en de locatie waar deze foto gemaakt
is. Let op de uiterste inzenddatum. Laat iedereen uw
foto’s van Uithoorn en De Kwakel zien!
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ALGEMENE INFORMATIE
Wijziging
openingstijden
op 5 december

Binnie
Ophalen restafval en plastic:
vanaf 2013 om de week
Het woord afval komt niet voor in het
regeerakkoord, wel ‘grondstof’. ‘’Het
kabinet streeft naar een kringloopeconomie en wil de (Europese) markt
voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren.”
Hergebruik is vaak voordeliger dan
nieuw materiaal. Dat vindt de gemeente Uithoorn ook. Op 8 november heeft de raad de begroting voor
2013 vastgesteld. Daarin is een aanpassing voor het inzamelen van afval opgenomen. Het ophalen en laten verbranden van restafval is duur.

Wegens Sinterklaasavond is het gemeentehuis op woensdag 5 december vanaf 16.00 uur gesloten. Er is
die dag dus geen avondopenstelling.
Ook het Informatiecentrum, Dorpsstraat 15 is op 5 december na 16.00
uur gesloten.

We besparen veel geld door het om de inzamelaar; houd u dus de bede week op te halen in plaats van we- richtgeving in de gaten.
kelijks.
De ene week restafval en de
andere week plastic
Geen plastic in minicontainer
In 2010 bleek ruim 15% van het rest- Ook in 2013 rijdt elke week een vuilafval uit kunststof verpakkingen te niswagen door uw wijk. De ene week
bestaan. Dit plastic neemt veel ruim- om restafval op te halen, de andere
te in beslag in de minicontainer. Als week voor het plastic. Maar de ene
er geen plastic in zit, lukt het best om week moeten wij betalen voor de
het restafval twee weken te bewaren. verwerking van het afval, de andere
week (plastic) krijgen wij er geld voor.
Ophalen plastic afval in 2013
Heeft u tips voor Binnie? Stuur een
2x per maand
Veel mensen vinden het lastig om het mail naar gemeente@uithoorn.nl
kunststof een maand lang op te spa- aan Marian Vermaas. Per brief mag
ren. Dat plastic gaan we daarom ook ook. Andere meldingen over afval
1x per 14 dagen ophalen. Plastic af- worden het snelste opgelost via de
val levert geld op. Over de ingangs- digitale Melding Openbare Ruimte of
datum wordt nog onderhandeld met 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
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

23 nov.
23 nov

24 nov.
28 nov.

De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
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 09.30maand
11.30 u. 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
23, 24 nov. Toneelvereniging “Genesius” speelt “De Richel”. van Ton Davids in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel op 17-23 en 24 November. Entree €7.50. Kaarten reserveren bij: Tonny Voorn
Ringdijk 8 De Kwakel, Tel: 0297-560448, Marga Westerbos,
Cyclamenlaan 48 De Kwakel Tel 0297-532970 en bij supermarkt Schalkwijk in De Kwakel. Aanvang 20.15 u. Zaal open
19.30 u. Meer info op www.genesius-dekwakel.nl. Ook hier
kunt kaarten reserveren.

30 nov.

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 uur. 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.
Sinterklaasfeest in ´t Buurtnest, A. van Schendellaan 59. Voor
kinderen t/m 7 jaar. Feest duurt van 14.15-15.30 u. Er is een
clown en ook Sinterklaas komt op bezoek. Schoentjes kunnen
tot 26 november worden ingeleverd bij ´t Buurtnest op werkdagen van 12.00-16.00 u. Schoentje graag voorzien van naam
kind en leeftijd. Kosten € 1 per schoen. Voor kinderen van 8 t/m
12 jaar begint om 15.45 u. een Sinterklaasbingo. Kosten: €0,50
per bingokaart.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten:
€2,-.

DECEMBER
1 dec.
De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inlichtingen 0297-525556.
6 dec.
Uittocht Sinterklaas:17.00 u: vanaf RK basisschool De Springschans
7 dec.
Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.
14 dec.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.
15 dec.
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.0297-540444.
16 dec.
SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk: viool-, zangen harptrio Marai met Keltische kerstmuziek.
22 dec.
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. Ein-

21 dec.
28 dec.
JANUARI
4 jan.

7 jan.

12 jan.

12 jan.
19 jan.

19 jan.
30 jan.

de: 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 u. Kosten:
€2,-.
In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een
Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. culturele activiteiten bewoners Hoge Heem. Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u., aanvang 19.30 u. Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl, o.v.v.
bridgedrive, naam + naam bridgepartner. Inschrijving deﬁnitief
na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebosch.
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, 0104-13, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 0411-13, 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-penseelstreek-uithoorn.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. 0297540444.
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
tel.0297540444
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:
- 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.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 21 november 2012
t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513 111.

WWW.UITHOORN.NL

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Ringdijk toegangsweg naar Het Fort, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van lichtmasten en het uitvoeren van graafwerkzaamheden. Ontvangen 13 november 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte mees 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
woning aan de zijgevel. Ontvangen 9 november 2012.
- Brandgans 62, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 5 november 2012. (Herplaatsing. Deze
aanvrage stond vorige week abusievelijk gepubliceerd onder Legmeer)
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
- Drechtdijk 125, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwaluwtil. Bezwaar: t/m 25 december 2012.
- Gerberalaan 63, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 28 december 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Brandgans 62, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 25 december 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 15 december 2012. Bezwaar
t/m 27 december 2012
VERKEERSBESLUIT

Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken XG-FD-81 nabij de ingang van de woning
Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met
woensdag 2 januari 2013 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een
bezwaarschrift worden ingediend.

