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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

n

In de winter blijven we vaker binnen.
Door de kou zetten we de kachel hoger en houden we de ramen dicht.
Daardoor kan het in huis erg vochtig worden. Vocht trekt ook kleine dieren aan.

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

welke dieren houden van
een vochtige omgeving?
Op plekken met overmatig vocht
gaan veel materialen rotten. Veel insecten vinden deze plekken aantrekkelijk om in te leven en voeden zich
met onder andere schimmels. Voorbeelden zijn stofluizen en bepaalde
kever, vliegen- of muggenlarven, zoals de larve van de motmug. Een ander beestje dat van vocht houdt is de
huisstofmijt. Deze eet in een vochtige
omgeving de huidschilfers van mensen.

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

Boom op rotonde
Donderdag 24 november is in alle
vroegte een fraaie boom geplant in
het hart van de rotonde Wiegerbruin-

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Deze week begint de aannemer met:
- het aanleggen van nieuwe kruisingsplateaus op In het Midden en op Aan
de Zoom;
- het aanpassen van de weg bij de toegang tot de 30 km-zone bij Aan de
Zoom met de kruising Geertruidahoeve en bij In het Midden met de kruising In het Rond;
- het verwijderen van de korte drempels op In het Midden.
We verwachten dat de werkzaamheden, afhankelijk van het weer, eind dit
jaar zijn afgerond. De aannemer werkt steeds per plateau of drempel, zodat u altijd de wijk kunt verlaten. Mocht het voorkomen dat hij een straat
voor een dag moet afsluiten, dan krijgt u daarover een week van tevoren een brief van de aannemer. Ook worden er dan omleidingsborden geplaatst.
nadere info
Met vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer L. Disseldorp of de
heer B. Willemse. Beiden zijn bereikbaar
via telefoonnummer 0297- 51 31 11.

laan/Achterberglaan/Guido Gezellelaan. Komend voorjaar wordt er nog
meer groen bij de boom gepoot.

Loket wonen, welzijn en Zorg op
12 december gesloten
Op maandag 12 december is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Er is op deze dag ook
geen telefonisch spreekuur.

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

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
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Vocht en dierplagen

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

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.

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

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
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Soms staat er in de kruipruimte een
laag water of staat er water in schotels en potten op een balkon of in de
tuin. In water kunnen de larven van
steekmuggen leven. Vocht zorgt ervoor dat droogtegevoelige dieren niet
uitdrogen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kakkerlakken, zilvervisjes,
pissebedden en zelfs slakken.

wat kunt u zelf doen om overlast
te voorkomen?
Door koken, wassen en drogen, douchen, zweten en ademhalen komt er
veel vocht in de woning. Met ventileren kunt u de meeste vochtproblemen in huis voorkomen. Het is belangrijk om in elk geval de ventilatieroosters boven deuren en ramen te
openen en deze goed schoon te houden. Ventileer ook extra tijdens en na
het koken of douchen.
Een gebrekkige afvoer van regen- en
rioolwater in en rond het huis, kan leiden tot vochtplekken en stilstaand
water. Door te voorkomen dat er buiten water blijft staan in bakjes en
schotels zorgt u ervoor dat muggenlarven niet kunnen overleven.
GGD Amsterdam
Aanvullende informatie vindt u op
www.gezond.amsterdam.nl/Milieu-gezondheid en http://www.gezond.
amsterdam.nl/Infectieziekten--hygine/Dierplaagbeheersing/overzichtdieren. U kunt ook contact met ons
opnemen via e-mailadres lo@ggd.
amsterdam.nl of telefoonnummer
020-555 5405.

Zijn er risico’s voor de
gezondheid?
Niet alle mensen krijgen gezondheidsklachten door dieren die in huis
op vochtige plekken leven. Vooral
mensen met astma of andere luchtwegproblemen zijn gevoelig voor de
aanwezigheid van schimmels en uitwerpselen van huisstofmijt. Van veel
dieren krijgt niemand klachten.

ACtiViteiten KALenDeR
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?

11 dec.

-

13 dec.
14 dec.

-

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

16 dec.
17 dec.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.
middag

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
spelen. Zaal open om 13.00 u. Kosten: €1,75 p.p. (incl. 1x koffie/thee).
30 nov.
Inspraakavond inrichtings- en beheersvisie Libellebos. Grand
Café Plux, Joh. Enschedeweg 180. Zaal open; 19.30 uur.
t/m 10 dec. 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.
t/m 18 dec. Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht,
Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14.00-16.00 u. en za/
zo: 12.00-17.00 u. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare
kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
6 dec.
Uitzwaaien Sinterklaas. 17.00 u. start lampionnenoptocht van
basisschool De Springschans richting Rechthuis. 18.15 uur:
vertrek Sinterklaas.
8 dec.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u.,
kosten: € 5,- (incl. thee en teksten)
8 dec.
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.
9 dec.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 u. Kosten € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
9 dec.
Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 uur. Aanvang
20.00 u.
9 dec.
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.
10 dec.
Wintermarkt in ATC De Morgenster, De Visserlaan 6 Uithoorn.

18 dec.
23 dec.
31 dec.
1 jan.
6 jan.

10 jan.

20 jan.

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.
Judovereniging Tai-Otoshi geeft open training in gymzaal
van Brede school Legmeer, Randhoornweg 31-37. Kinderen
van 7/8 jaar welkom tussen 15.00-16.00 u. Kinderen van 8/9
jaar tussen 16.00-17.00 u. en kinderen van 10/11 jaar tussen
17.00-18.00 u. Zie: www.tai-otoshi.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
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/
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.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 u. Kosten € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname € 2,50
Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30 u.
Nieuwjaarsduik, 12.30 u. bij clubgebouw URKV Michiel de
Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: € 2,50. Aanmelden v/a
11.00 u. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl
De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor
kinderen van 4 t/m12 jaar. Begint om 12.30 u. en duurt tot
15.00 u. Kosten: € 2,- (incl. limonade en traktatie). Kom vrijdagmiddag 6 januari in sportieve kleren naar Sporthal KDO,
Vuurlijn 51 in De Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op
dinsdagavond van 20.00-22.00 u. Kosten: € 155,-. Nadat je
eerst duidelijk hebt wat je wil veranderen in ruimte nemen voor
jezelf, maak je een plan om aan te werken. In de lessen gaan
we ervaren wat ruimte is en hoe ruimte invloed heeft op ons leven. We gaan kijken wat jou tegenhoudt in ruimte nemen en laten je zien hoe je hierin stappen kunt zetten. Na afloop van de
training ben je in staat om meer ruimte voor jezelf in te nemen
in verschillende situaties. Kijk op: www.derijktrainingen.nl om
je in te schrijven of bel met 06-53505222.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
evenementen vanaf februari 2012
staan op www.uithoorn.nl
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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
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.
- Verkeersbesluit Kerstmarkt aan de Amstel. Ter inzage van 23 november 2011
t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Stopverbod op Randhoornweg bij Brede school. Ter inzage
van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2011. ter inzage van 1 t/m 29
december 2011. Contactpersoon: mw. C. Tibboel, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Achterweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
kantoor en laad- en opslagruimte. Ontvangen 23 november 2011.
- Cotoneaster, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaand distributiegebouw. Ontvangen 23 november 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Antoon Coolenlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 22 november 2011.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Kazemat 21, het plaatsen van een berging.

WWW.UITHOORN.NL
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KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1d (brandveilig gebruik) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Vuurlijn 51, het in gebruik nemen van een sportieve buitenschoolse opvang.

Genoemd plan ligt van 2 december 2011 tot en met 12 januari 2012 ter inzage bij
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk
zienswijzen kenbaar maken.
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
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vive voor het organiseren van het AB-feest op 10 december 2011 van 21.00 tot
01.00 uur.
Dorpscentrum
- Vergunning aan Stichting Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel voor het organiseren van een kerstmarkt op 11 december 2011 van 12.00 tot 20.00 uur op het
Amstelplein en in het Oude Dorp.
- Onthefﬁng artikel 35 voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de kerstmarkt.
Bezwaar t/m 6 januari 2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8, vergunning aan de ouderraad van basisschool De Springschans
voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens het schooljaar 2011/2012.
Bezwaar t/m 2 januari 2012

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 125, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van snackbar De Bokkesprong t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 4
januari 2012
HANDHAVINGSBELEID WET OP DE KINDEROPVANG UITHOORN 2011
VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 november 2011 het
nieuwe handhavingsbeleid Wet op de kinderopvang Uithoorn 2011 hebben vastgesteld. Dit nieuwe handhavingsbeleid Wet kinderopvang Uithoorn 2011 treedt in
werking de dag na publicatie, dus op 1 december 2011. Gemeenten zijn op grond
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verantwoordelijk
voor de basiskwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen die in haar gemeente
gevestigd is. Het nieuwe handhavingsbeleid Wet kinderopvang is een doorontwikkeling van het beleid uit 2007.
Ter inzage
Het nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2011 ligt van 1 t/m
29 december 2011 ter inzage op het gemeentehuis, de bibliotheek en het dorpshuis De Quakel.
Nadere info
Nadere informatie kunt u krijgen bij mevrouw C. Tibboel, 0297-513111.
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Kijk voor meer informatie
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‘Sport is geweldig
voor ontmoeting
en participatie’

‘Uithoorn moet
inzetten op een
gezond klimaat voor
breedtesport’

R A A D S V E R S L A G

Gemeenteraad bezorgd
om bezuinigingen OV
Vanaf 2012 gaan de tarieven voor het openbaar
vervoer in de Stadsregio Amsterdam omhoog.
Dat zegt Alex Colthoff, hoofd Infrastructuur bij
de stadsregio.
Colthoff deed zijn uitspraak tijdens het informerend debat van donderdag
17 november. Op uitnodiging van de VVD gaf hij
een presentatie over de
bezuinigingen die op
stapel staan in het openbaar vervoer. De kern:
over een periode van ongeveer 7 jaar moet in totaal
€ 480 miljoen worden
bezuinigd. Een deel van die
bezuinigingen is te vinden
in infrastructuurprojecten,
maar ook het openbaar
vervoer ondervindt de
gevolgen. Voor reizigers
in de regio Amsterdam
betekent dit waarschijnlijk
dat zij in de loop van 2012 al
12,5 eurocent per gereisde kilometer gaan betalen in plaats
van de 10,5 eurocent. Een verhoging van ongeveer 20%.

Kilometers
De raad is bezorgd over
deze ontwikkeling. VVD’er
Nick Roosendaal zei te
begrijpen dat er bezuinigd
wordt, maar het gevoel te
hebben dat die bezuinigingen vooral opgebracht
moeten worden door reizigers buiten Amsterdam,
omdat die meer kilometers
maken. De andere partijen
delen dat gevoel.
Levensader
Ook baart het de raad
zorgen dat het huidige
bezuinigingsplan rept
van ‘het beter afstemmen
van de lijnen 140, 170 en
172’. De fracties vrezen
voor vaker overstappen,
slechte aansluitingen en
een minder goede bereikbaarheid. Nick Roosendaal

verwoordde het standpunt
van de raad als volgt:
“De enige manier om aan
onze bewoners uit te leggen
dat er een tariefsverhoging
van 20% komt, is dat lijn
170, onze levensader,
tenminste in stand blijft.”
Instandhouding
Naar aanleiding van de
presentatie vroeg de raad
Arjan Koopmans van
Groen Uithoorn en wethouder Jeroen Verheijen,
die de gemeente in de
regioraad vertegenwoordigen, om zich hard te
maken voor de instandhouding van lijn 170.
In december besluit
de regioraad over de
bezuinigingen.

Een bruisende
sportboulevard,
dat is de ambitie
van CDA-raadslid
André Smits.
Hij neemt ons
mee naar de
westkant van
Uithoorn, een
omgeving die
bol staat van
de sportiviteit.

Impuls
Op dit moment vinden er
langs de Noorddammerweg
en de Vuurlijn al ontzettend
veel sportactiviteiten plaats.
Het voetbal van de Legmeervogels en KDO, het hockey
van Qui Vive, tennis, honkbal,
softbal, handbal – vooral in de
weekeinden bruist het op en
langs de sportvelden. Smits:
“Maar het kan nog beter. Ik
zou de infrastructuur graag
klaarmaken voor de toekomst.
En een nieuwe sporthal zou
een geweldige impuls zijn.”

CDA-raadslid André Smits
staat op de splitsing Noorddammerweg - Vuurlijn, aan
de westkant van Uithoorn,
vlakbij De Kwakel. Hij kijkt
om zich heen. “Kijk”, zegt hij.
“Hier zie je de potentie van
sport in Uithoorn.” Smits
heeft namelijk een droom:
dit gebied zien uitgroeien tot
een prachtige sportboulevard.

Breedtesport
De ambities van Smits komen
niet uit de lucht vallen.
“Het CDA vindt integratie en
participatie erg belangrijk.
Daarom stimuleren wij binding en ontmoeting, en sport
is daar geweldig geschikt
voor.” De kern van de visie
van Smits: Uithoorn moet
inzetten op een gezond
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Je wilt het graag
hebben over het
armoedebeleid van
Uithoorn. Waarom?
“Uithoorn heeft in 2007 een
armoedebeleid vastgesteld
waar niet alleen de volledige
gemeenteraad achter staat,
maar dat ook kan rekenen
op de instemming van de
gebruikers. Onder meer
hierdoor is er in Uithoorn
geen noodzaak voor een
voedselbank. Dat is veel
waard, maar nu komt het
kabinet met plannen die de
huidige werkwijze buitenspel zetten.”

2

Wat is er precies
aan de hand?
“Het armoedebeleid gaat over
voorzieningen voor mensen
aan de onderkant van de
samenleving, met of zonder
uitzicht op een baan. Het
beleid voorziet in subsidies
en toeslagen, voorlichting,

S M I T S

klimaat voor breedtesport,
zodat sporters, vrijwilligers
en publiek veel plezier beleven aan hun liefhebberij.
Nota
Smits: “Als CDA volgen
wij de lijn die het vorige
college heeft uitgezet met
de nota ‘Sport rendeert’.
Dat document beschrijft
heel goed de rollen van
betrokkenen en onderschrijft het belang van
breedtesport. Aan de uitvoering van die nota
hechten wij veel waarde.”
Investeren
Smits weet ook: er komen
bezuinigingen aan, flinke
investeringen in sport zijn
niet vanzelfsprekend. “We
zullen de juiste keuzes moeten
maken. Voor mij en mijn

G A S S E L I N G

In deze aflevering
van de rubriek ‘Vijf
vragen aan’ geven
we vijfmaal het woord
aan Els Gasseling.
Zij zit namens de PvdA
in de gemeenteraad
van Uithoorn.
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A N D R É
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dividueel maatwerk te
leveren. Door de groepen
los te laten en individuen te
helpen, kunnen we ons aan
de nieuwe wet houden en
gelijktijdig de ondergrens
op 125 procent houden.”

fractiegenoten staat voorop
dat ouderen en kinderen
worden ontzien bij eventuele
bezuinigingen. Maar het is en
blijft belangrijk dat mensen
elkaar kunnen ontmoeten.
Investeren in breedtesport
is in dat licht geen luxe,
want sport is heel dichtbij.”
Inventief
Smits vervolgt: “Als gemeente
moeten we verenigingen
stimuleren. We moeten met
ze samenwerken en zullen
daarbij inventief moeten
zijn. Contributies mogen
bijvoorbeeld niet stijgen,
dan haal je de basis onder
breedtesport vandaan.”
Op die manier moet het
volgens Smits mogelijk zijn:
een prachtige sportboulevard aan de westkant van
Uithoorn.

RAADSAGENDA
Datum: 1 december 2011
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening 19.30 uur

2

Vragen raadsleden,
beantwoording door
college 19.45 uur

3

Gemeentelijk
Rioleringsplan 5
20.00 uur

4

Uithoorns Verkeers
en Vervoersplan
20.30 uur

5

Kosten gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats 21.00 uur

6

Belastingverordeningen
2012 21.30 uur

4

budgethulp en speciale
regelingen voor ouderen en
kinderen. In Uithoorn geldt
het armoedebeleid voor
mensen die geen uitzicht
hebben op een baan tot een
inkomen van 125 procent
van het bestaansminimum.
Het kabinet wil dit nu wettelijk beperken tot maximaal
110 procent van het bestaansminimum voor iedereen,
met de toevoeging dat gemeentes geen uitzonderingen meer mogen maken
voor specifieke groepen.
Het gevolg is dat mensen
die de hulp van de gemeente
hard nodig hebben, buiten
de boot dreigen te vallen.”

3

Hoe gaat Uithoorn
hier mee om?
“In het begrotingsdebat van
twee weken geleden heeft
onze fractie een motie ingebracht. We hebben daarin
voorgesteld als gemeente in-

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

Hoe is er op de
motie gereageerd?
“Hij is unaniem aangenomen,
een geweldig signaal. En
belangrijk, want we zullen
moeten bezuinigen. De
vraag is hoe we dat gaan
doen. Besparen we op gebouwen en wegen, of op mensen?
Kiezen we voor projecten
of voor individuen? Voor mij
is dat de belangrijkste vraag
voor de komende tijd.”

5

De steun voor de
motie is een goed
signaal, is het niet?
“Dat klopt. Maar we moeten
blijven opletten, dat geldt
voor alle partijen. De gemeente krijgt steeds meer
taken van het Rijk. Ik vind: we
moeten geen uitvoerder worden van Rijksbeleid en ons daar
ook niet achter verschuilen.
We hebben zelf een verantwoordelijkheid voor onze inwoners. We moeten kritisch
naar onszelf kijken, zeker de
komende periode.”

Er wordt gestemd
over onder meer:
• Regionaal risicoprofiel
• Beleidsnotitie huisvesting
tijdelijke arbeidsmigranten
• Bekrachtiging geheimhouding stukken GPA
Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag
15 december 2011.

