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ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is 
het informatiecentrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur.

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

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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wijziging 
openingstijden 
op 5 december
Wegens Sinterklaasavond is 
het gemeentehuis op woens-
dag 5 december vanaf 16.00 
uur gesloten. Er is die dag dus 
geen avondopenstelling. Ook 
het Informatiecentrum, Dorps-
straat 15 is op 5 december na 
16.00 uur gesloten.

Michiel Stadhouders van Young Works laat zien wat je moet doen, 

maar vooral ook moet laten om de top van je kunnen te bereiken. 

Kom ook, op woensdag 12 december in het Alkwin Kollege. Toegang gratis, ontvangst vanaf 19.30 uur. 

Aanmelden kan tot en met dinsdag 11 december 2012. Mail naar cjg@uithoorn.nl 

Uitnodiging
‘Haal het beste uit jezelf’

Een interactieve lezing over het 
ontwikkelen van talent bij kinderen 

Centrum voor
Jeugd en Gezin
Amstelland
Uithoorn

wethouder Ria Zijlstra bezoekt 
educatieschip watervlo
Van woensdag 21 november t/m vrij-
dag 23 november lag het educatie-
schip de Watervlo afgemeerd in Uit-
hoorn. Dit bijzondere binnenvaart-
schip is helemaal opgebouwd tot in-
teractief museum over water en op 
het water. Wethouder Ria Zijlstra 
kwam woensdag 21 november aan 
boord toen een schoolklas van De 
Springschans een les aan het vol-
gen was. 

De watervlo
Alle scholen in Uithoorn kunnen een 
uitgebreid programma volgen van 
natuur en milieueducatie. Bij vol-
doende deelname kan er zelfs meer 
ingehuurd worden, zoals de Water-
vlo. Om een indruk te krijgen van hoe 
de educatielessen op de Watervlo 
worden gegeven ging wethouder Ria 
Zijlstra op bezoek. “Het was een zeer 
interessante ochtend en ik vind het 

leuk om te zien dat kinderen er zo en-
thousiast van worden”, aldus de wet-
houder. 
Aan boord van het educatieschip kre-
gen de kinderen een spetterende 
waterles. Neptunus, de god van de 
zee, vroeg de kinderen om op zoek 
te gaan naar de kracht en magie van 
water. Ze kwamen terecht in een ri-
oolbuis, een watermolen en zelfs in 
een onderzeeboot. Daarbij deden de 
kinderen allerlei proefjes. Ze beleef-
den de kringloop van het water, leer-
den hoe dreigende wolken hevige re-
genbuien worden, maar ook hoeveel 
water ze gebruiken onder de douche 
en bij het afwassen. 

meer info
Wie meer wil weten over de natuur 
en milieueducatie in Uithoorn kan kij-
ken op www.natuurmilieuweb.nl on-
der het kopje Uithoorn.

Lijn 149 rijdt met kleine bussen tus-
sen Amstelveen en Uithoorn. In Uit-
hoorn 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 gezond-
heidscentrum langs de N201 beter 
bereikbaar is en het bedrijventerrein 
beter ontsloten wordt. 

nieuwe route en nieuwe haltes
Halte Faunalaan
Om het gezondheidscentrum beter 
bereikbaar te maken, krijgt lijn 149 
een halte op de Faunalaan nabij de 
rotonde op de N201. 

Ontsluiting bedrijventerrein
Om het bedrijventerrein beter te ont-
sluiten, wordt de nieuwe route: Wie-
gerbruinlaan – linksaf Amsterdam-
seweg - rechtsaf Molenlaan - linksaf 
Amsteldijk-Noord (langs de Amstel). 
Ook in de andere richting rijden de 
bussen deze route. Langs de Molen-
laan komen aan weerszijden van de 
weg op twee plaatsen nieuwe haltes, 
waarvan één stel 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 hal-
tes Amsterdamseweg/Industrieweg, 
Petrus Steenkampweg, Wilhelmina-
kade en Thamerkerk vervallen. Eerst 
worden alleen de haltepalen langs de 
Molenlaan geplaatst. Op de locatie 
van deze haltepalen kunt u reageren. 
In het eerste kwartaal van 2013 wor-
den na verwerking van de inspraak-
reacties de haltes definitief aange-
legd met verharding en geblokte mar-
kering. 

Reageren op locatie nieuwe 
halteparen molenlaan?
Connexxion heeft de gewijzigde rou-
te op verzoek van de gemeente Uit-
hoorn vastgesteld. Inspraak hierop is 
niet mogelijk. Wel kunt u reageren op 
de locatie van de nieuwe bushaltes 
langs de Molenlaan. Daarover kunt 
u t/m 2 januari 2013 een schriftelijke 
reactie sturen naar de gemeente Uit-
hoorn, t.a.v. de afdeling Leefomge-
ving, postbus 8, 1420 AA Uithoorn, of 
een e-mail sturen naar gemeente@
uithoorn.nl, t.a.v. de afdeling Leefom-
geving.

Aangepaste tekst 
Hieronder een aangepaste tekst van het bericht dat stond op de ge-
meentepagina van 21 november 2012. Met name de inspraaktermijn 
is gewijzigd.

Andere route buslijn 149 
per 15 december

Geef inbrekers geen kans: 
Kom naar inbraakpreventieavond 
op 27 november of 11 december
Alle inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel zijn van harte uitgenodigd 
aanwezig te zijn bij de inbraakpre-
ventieavonden op 27 november en 
11 december 2012. Deze bijeenkom-
sten zijn georganiseerd door Ge-
meente Uithoorn, Wijkteam Uithoorn 
van de regiopolitie Amsterdam-Am-
stelland en Woningcorporatie Eigen 
Haard.

twee bijeenkomsten
Er zijn op basis van wijkindeling twee 
bijeenkomsten :
Dinsdag 27 november 2012 van-
af 20:00 uur in de Thamerkerk, Am-
steldijk-Noord 3, (voor de wijken De 
Kwakel, Meerwijk en Centrum)
Dinsdag 11 december 2012 vanaf 
20:00 uur in de Praktijkschool Uit-
hoorn, Legmeerplein 55 (voor de 
wijken Thamerdal, Legmeer, Zijdel-
waard en Europarei).
  

Programma
Tijdens deze bijeenkomsten geeft 
het regionaal projectbureau woning- 
inbraken van de regiopolitie Amster-
dam-Amstelland een presentatie met 
tips en adviezen om woninginbraak 
te voorkomen. De politie toont aan de 
hand van een buurtscan de inbraak-
gevoelige plekken in uw buurt en laat 
een filmpje zien over de uitwerking 
die een woninginbraak op u (en uw 
gezin) kan hebben. Een erkend leve-
rancier van hang- en sluitwerk geeft 
uitleg over deze producten. En ver-
geet niet dat er 5 ID-sprays worden 
verloot onder de aanwezigen. Na-
tuurlijk is er ook gelegenheid om vra-
gen te stellen. Er kunnen maximaal 
100 personen terecht in de Thamer-
kerk en maximaal 130 personen in de 
Praktijkschool. Op beide data gaat de 
zaal vanaf 19.30 uur open. Koffie en 
thee staan klaar.

ZwerfAfvalPakker 
Binnie
Vorige week heb ik u verteld over 
de bezuiniging dat in 2013 restafval 
en plastic om de week wordt opge-
haald. Een andere maatregel is dat 
de gemeente in 2013 zwerfvuil min-
der vaak zal verwijderen. 

Zelf zwerfafval opruimen
Ruimt u weleens afval  van ie-
mand anders op? Dat heeft effect! 
Een schone omgeving blijft langer 
schoon. Mensen gedragen zich daar 
vaak beter en vriendelijker. We voe-
len ons prettiger in een schone om-
geving.

ZwerfAfvalPakker
In maart heeft wethouder Ria Zijlstra 
tijdens de Week Nederland Schoon 
zes inwoners in de bloemen gezet, 
omdat zij zich hadden ingezet om 
zwerfafval op te ruimen. Zij kregen 
de ZAP- onderscheiding (ZwerfAf-
valPakker).. In onze gemeente de-
den ongeveer 1.000 ZAP-ers mee 
aan acties van gemeente, buurbe-
heer, politieke partijen, scholen en 
verenigingen. Er werd vuil geruimd 
rond scholen, kinderboerderij, win-
kelcentrum Zijdelwaard en Europa-
rei. De kano- en roeivereniging ging 
zelfs oever- en drijfafval te lijf in de 
Amstel en het Zijdelmeer. 

week nederland schoon 2013
Op 9 maart.2013 gaat de Week van 
Nederland Schoon weer van start. 
U kunt uw acties nu al aanmelden. 
De gemeente regelt grijpers, hand-
schoenen, hesjes, vuilniszakken en 
-bakken en zorgt dat alles aan het 
einde van de actie wordt afgevoerd. 

uithoorn schoon
Uithoorn scoort goed waar het gaat 

om zwerfafval. Vanwege de econo-
mische crisis is de gemeentelijke in-
zet om zwerfvuil op te ruimen niet lan-
ger betaalbaar. Dus samen de schou-
ders eronder om onze buitenruimte 
heel, schoon en veilig te houden. En 
doorpakken. Volgens Stichting Ne-
derland Schoon is ons land er in 2012 
op vooruit gegaan.
- 70% van de Nederlanders zegt 

nooit iets op straat te gooien. In 
2011 was dit 61%.

- 51% van de Nederlanders ruimt 
wel eens wat op van een ander. 
In 2011 34%. 

- 82% van de Nederlanders raapt 
op straat gevallen papiertjes, om 
deze vervolgens in de afvalbak te 
gooien. In 2011 70%.

Meer bewust, minder kosten. Op weg 
naar Uithoorn Schoon!

tips?
Stuur een mail naar gemeente@uit-
hoorn.nl aan Marian Vermaas. Per 
brief mag ook. Andere meldingen 
over afval worden het snelste opge-
lost via de digitale Melding Openba-
re Ruimte of telefoon 0297-513 111.

De brandweer doet naar aanleiding 
van een recent sterfgeval in Amster-
dam nog eens de oproep om uw gei-
ser, gaskachel en CV-installatie re-
gelmatig te laten onderhouden. Dit is 
cruciaal om het risico op koolmonoxi-
de zo klein mogelijk te houden. Ge-
noemde apparaten moeten ieder jaar 
door een erkend installateur worden 
gecontroleerd en schoongemaakt.

wat is koolmonoxide?
Koolmonoxide is een zeer giftig gas 
dat ontstaat bij onvolledige ontbran-
ding van bijvoorbeeld gas of hout. 

Koolmonoxide ruikt of proeft u niet en 
wordt 250 keer sneller opgenomen in 
het bloed dan zuurstof. Hierdoor krij-
gen hart, lever en hersenen te wei-
nig zuurstof.

Koolmonoxidemelders
Er zijn koolmonoxidemelders op de 
markt die alarm slaan bij een ho-
ge concentratie koolmonoxide. Van-
wege de gevaarlijke eigenschappen 
(kleur-, geur- en smaakloos) kan een 
melder een toegevoegde waarde 
hebben bij het herkennen van kool-
monoxide.

Voorkom vorming van 
koolmonoxide 
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het 
ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op 
onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementen-

kalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

NOVEMBER
28 nov.  Sinterklaasfeest in ́ t Buurtnest, A. van Schendellaan 59. Voor kin-

deren t/m 7 jaar. Feest duurt van 14.15-15.30 uur. 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 leef-
tijd. Kosten €1,- per schoen. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar be-
gint om 15.45 u een Sinterklaasbingo. Kosten: €0,50 per bingo-
kaart. 

30 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-
. 

DECEMBER 
1 dec. De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruil-

beurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inlichtin-
gen 0297-525556.

6 dec. Uittocht Sinterklaas:17.00 u: vanaf RK basisschool De Spring-
schans

6 dec. Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3 Gratis Ooster-
se maaltijd. Aanvang: 18.00 u. Vrijwillige gift is welkom. Graag 
tevoren aanmelden via www.eetkamergoedegenade.nl of 0297-
523272.

7 dec. Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.

9 dec. Koor United geeft kerstconcert in Thamerkerk. Aanvang: 15.00 u. 
Einde: 17.00 uur. Entree: €12,50 incl. een consumptie. Kaarten te 
koop bij boekhandel Ten Hoope, Zijdelrij , of via Nel de Hamer, tel. 
564032. Zie ook: www.koor-united.nl

11 dec. Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55. Inbraakpreventie-
avond voor de wijken Thamerdal, Legmeer, Zijdelwaard en Euro-
parei. Aanvang: 20.00 u.

14 dec. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-
15 dec.  Van:15.00-17.00 uur aanmelden schildercursussen (volwasse-

nen/kinderen) in atelier de Penseelstreek (in Kerstsfeer), Pot-
gieterlaan 16, Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl, 
tel.0297-540444

16 dec. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk: viool-, zang- en 
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 dwarsfl uit. Toegang is gratis met 
een deurcollecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 u. Einde: 
21.00 u. Informatie: www.amicitia-uithoorn.nl

21 dec. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.
22 dec.  Evangelische Christengemeenschap organiseert Kerstmaaltijd in 
 Herman Gorterhof 3. Toegang gratis. Graag van te voren aanmel-

den via www.ecguithoorn.nl of 0297-523272.
28 dec. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: €2,-

JANUARI 2013
4 jan. In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een Nieuw-

jaarsbridgedrive 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 defi nitief na betaling op reke-
ning: 135211816 t.n.v. Caro Toebosch.

5 jan. De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruil-
beurs in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. Inlich-
tingen 0297-525556.

7 jan. 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, 03-06-13, 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

12 jan. Van 14.00-15.00 uur: proefl es schilderen voor volwassenen in 
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen be-
taling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl of 02975-40444.

12 jan.  Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) atelier de Penseelstreek

19 jan. Van 14.00-15.00 u: proefl es schilderen voor volwassenen in ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling 
van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-pen-
seelstreek-uithoorn.nl of 02975-40444.

19 jan. Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Uithoorn; 
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 02975-40444.

30 jan.  Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwas-
senen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl 
tel.0297540444

 Evenementen vanaf februari 2013 staan op www.uithoorn.nl
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. 
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare 
bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
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) 513111.

- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas 17 november 2012. Ter inzage van 7 no-
vember t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, 
tel. (0297) 513111.

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

ber t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 
(0297) 513111.

- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Cou-
denhovefl at 9 te Uithoorn. Ter inzage van 7 november t/m 19 december 2012. 
Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.

- Opheffen gereserveerde gehandicapte nparkeerplaats 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) 
513111.

- Besluit hogere (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het 
verzoek heeft betrekking op twee nieuw te bouwen woningen achter Boterdijk 
174 te De Kwakel. Ter inzage van 29 november 2012 t/m 10 januari 2013. Con-
tactpersoon: mevrouw J. Kars, tel. (0297) 513111.

- Besluit over locatie van de nieuwe bushaltes langs de Molenlaan. Ter inzage 
van 22 november 2012 t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: de heer R. v.d. 
Pol, tel. (0297) 513111.

- Anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage 
van 30 november t/m 28 december 2012. Contactpersoon; mevrouw A. Ste-
vens, tel. (0297) 513111.

- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de 
woning Mgr. Noordmanlaan 74 te De Kwakel. Ter inzage van 28 november 
t/m 9 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 
513111.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGS-
 VERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d (brandveilig gebruik) van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen plan:
Meerwijk
Eendracht 13 en 15, het in gebruik nemen van een accommodatie voor kinder-
opvang.
Genoemd plan ligt van vrijdag 30 november 2012 tot en met donderdag 10 janu-
ari 2013 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.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, het aanbrengen van 2 reclameborden. 

 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
- Het Lange Eind 4, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onder-

heid terras en het plaatsen van een stallingsruimte/berging. Bezwaar: t/m 31 
december 2012.

- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vi-
ve voor het organiseren van een AB feest op 1 december 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht Skatebaan Meerwijk, omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een graffi timuur. Bezwaar: t/m 1 januari 2013.

Dorpscentrum
- Marktplein 11, vergunning aan de exploitant van Sjiek aan de Amstel V.O.F. 

voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 20 november 2015;
 - een drank- en horeca vergunning.

 Bezwaar t/m 2 januari 2013
- Prinses Irenelaan 1-3, Verklaring van geen bezwaar aan C1000 Visser voor 

het laten rijden van een treintje op 28 november 2012.

 WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij positief heb-
ben beschikt op het verzoek van K+ Adviesgroep tot vaststelling van een hoge-
re (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft be-
trekking op twee nieuw te bouwen woningen achter Boterdijk 174 te De Kwakel 
(Plan het erf). De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegver-
keer van de Vuurlijn. 
Het besluit vaststelling van hogere waarden ligt, met de daarbij behorende stuk-
ken, vanaf 29 november tot en met 10 januari 2013 tijdens kantooruren ter inzage 
in het informatiecentrum in het gemeentehuis. Na (telefonische) afspraak kunnen 
de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een belanghebbende die een zienswij-
ze heeft ingediend over het ontwerp van de beschikking of aan wie redelijkerwijs 
niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, beroep instellen tegen de-
ze beschikking bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Degene die beroep instelt kan een verzoek 
doen om een voorlopige voorziening, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, dat vordert. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak.
Uithoorn, 19 november 2012.

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST INZAKE 
 BESTEMMINGSPLAN ZIJDELVELD 58 TEN BEHOEVE VAN HET 
 REALISEREN VAN EEN WONING 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde 
in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een anterieure 
overeenkomst inzake het bestemmingsplan Zijdelveld 58 ten behoeve van het re-
aliseren van een woning zijn aangegaan met de heer W.R. Maarschalk.
Deze overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeen-
te Uithoorn, nummer 2878 sectie B en een deel nummer 3113 sectie B, plaatse-
lijk bekend onder het adres Zijdelveld 57 te Uithoorn.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van 
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 30 november 2012 gedu-
rende vier weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. 

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij drie meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
-  Blokker B.V. Zijdelwaardplein 77 voor de verkoop van fop- en schertsvuurwerk 

aan personen van 16 jaar en ouder. 
-  Blokker B.V. Amstelplein 35 voor de verkoop van fop- en schertsvuurwerk aan 

personen van 16 jaar en ouder. 
-  Gasreduceerstation DS1 Stedin B.V. voor de oprichting van een gasreduceer-

station op de locatie nabij Pastoor J. van Dijklaan 2 in De Kwakel 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 28 november 2012

 VERKEERSBESLUIT
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandi-
captenparkeerplaats op kenteken 41-PK-KV nabij de ingang van de woning Mgr. 
Noordmanlaan 74 te De Kwakel op te heffen.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 9 januari 2013 ter inzage. Daartegen 
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

Herinrichting omgeving 
winkelcentrum Legmeerplein
Nu het einde van de 2e fase van de bouw van het winkelcentrum Leg-
meerplein nadert, worden voorbereidingen getroffen voor de uitbrei-
ding van het aangrenzende parkeerterrein met 22 plaatsen. Hiervoor 
moeten 10 bomen verwijderd worden. Rondom de nieuwbouw komt 
een wandelgebied. De 3 bestaande bomen zullen hiervoor moeten wij-
ken in verband met de aanleg van kabels en leidingen. Er worden 10 
nieuwe bomen teruggeplaatst.



In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen 
aan’ geven we vijfmaal het woord aan José de 
Robles, raadslid voor DUS! in de gemeenteraad.

1 Waar wil je het op deze 
pagina over hebben?

“Over de Strategische Visie 
van onze gemeente. Een 
ambtelijke projectgroep  
gaat deze opstellen, onder  
supervisie van de raad en  
het college van b en w. Ik  
verwacht veel van de Visie. 
Het document gaat beschrij-
ven hoe we in Uithoorn  
politiek willen bedrijven 
en hoe de gemeenteraad het 
beleid kan volgen en controle-
ren. Het moet de kwaliteit  

van het politieke debat en de  
besluitvorming verbeteren.”

2 Wie heeft het  
initiatief genomen 

voor dit document?
“Het mooie is dat de komst 
van de Strategische Visie 
wordt gesteund door de 
fractievoorzitters van alle 
partijen. Directe aanleiding is 
het zogeheten bestuurskracht-
onderzoek van vorig jaar. Dat 
beoordeelde hoe doelmatig 
Uithoorn beslissingen neemt 

en samenwerkt. Op het 
ene terrein kan een kleine 
gemeente zich prima zelf 
redden, in andere gevallen is 
het verstandig om allianties 
te smeden, bijvoorbeeld met 
gemeentes in de buurt.”

3 Wat heeft dat met  
de Visie te maken?

“Het plan om een Strategische 
Visie op te stellen, volgt op 
de aanbevelingen uit dat 
onderzoek. Als gemeenteraad 
controleren we het beleid. Het 
belangrijkste advies luidde 
dat we besluiten moeten 
koppelen aan het gewenste 
maatschappelijke effect van 
het beleid. Deze opdracht 
pakken we nu breed op: de 
Strategische Visie wordt een 
handboek voor de gemeente-
raad. Een handvest dat rich-
ting geeft aan het handelen 
van de gemeenteraad. Zodat 
we slagvaardiger worden  
en betere besluiten nemen.”

4 De raad moet beter 
functioneren?

“Zo moet je het niet zien. Alle 
raadsleden werken hard om 
een bijdrage te leveren aan 
Uithoorn. Met de Strategische 
Visie geeft de raad zichzelf een 
handleiding. Je hebt soms te 
maken met complexe trajecten, 
denk aan de herinrichting 
van het dorpscentrum.  
Met de Strategische Visie in 

de hand worden ingewik-
kelde processen behapbaar 
voor de gemeenteraad.”

5 Wat wordt de  
impact van de  

Strategische Visie?
“De uitdaging is om er een 
handzaam en bruikbaar  
document van te maken, 
zodat het kan gaan leven in de 
gemeente, ook onder inwoners. 

Alle beleidsnota’s zouden 
voortaan voort moeten  
komen uit de Strategische 
Visie. En ik denk dat het  
document ervoor kan  
zorgen we ons in de raad  
gaan concentreren op  
inhoudelijke argumenten.  
Als dat allemaal lukt,  
betekent de Strategische  
Visie een grote stap vooruit 
voor de lokale democratie.” 

R a a D S a g e n D a

Datum: 29 november 2012  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering + 
informerend debat

1   Opening 

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3   Afvalbeleid, tariefdiffe
rentiatie 19.40 uur

4   Nadeelcompensatie
verordening Uithoorn 
2012 20.15 uur

5   Nieuwbouw Integraal 
Kind Centrum (IKC)  
Thamerdal 21.20 uur

Let op: de tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De volgende 
raadsvergadering is op  
donderdag 13 december
2012. Op www.uithoorn.nl  
kunt u vergaderingen  
van de gemeenteraad  
terugluisteren.

D e  g e m e e n t e R a a D  V a n  u i t h o o R n  i n f o R m e e R t  u  o V e R  z i j n  a c t i V i t e i t e n

“Dit kan een grote 
stap vooruit  

zijn voor de lokale 
democratie”

‘Strategische Visie geeft gemeenteraad houvast’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

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

Vijf vragen aan José de Robles van DUS!

Raad steunt 30 km/u op Thamerlint

Volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

Vorige week sprak de  
raad onder meer over het 
Thamerlint. Een inspreker 
liet een megafoon loeien.  
De raad was direct bij de les. 
Wethouder Zijlstra had  
eerder een gesprek met  
bewoners van het Thamer-
lint over de inrichting van  
de Bernhardlaan en Thamer-
laan. Ze vertelde de raad dat 
het college een ’30 regime’ 
voorstelt. Hierbij komen er 
geen drempels en andere  
obstakels, wel een bordje met 
30 km/u als maximumsnel-
heid. Geheel conform de 
wens van de bewoners.  
Benno van Dam (Ons Uit-

hoorn) wilde de garantie  
dat de raad ook écht kan  
beslissen over de snelheid. 
Die kreeg hij. Normaal geldt 
op een ‘hoofdontsluitings-
route’ als het Thamerlint  
50 kilometer per uur. Over 
een lagere snelheid beslist de 
raad. Zijlstra: “Dus we komen 
terug, u beslist”. Het CDA 
wees erop dat zij in februari 
eenzelfde oplossing voorstel-
de. “Jammer dat het dan toch 
zo lang moet duren, maar  
we zijn blij dat het nu wel 
doorgaat”, zei raadslid Baak. 
Met de toezegging van  
Zijlstra dat de 30 km/u de  
inspraak in gaat, was de raad 

tevreden. Begin 2013 neemt 
de raad een definitief besluit 
over de snelheid. 

correctie In het verslag 
van de vergadering van 
8 november 2012, gepu
bliceerd op 14 november 
2012, staat een onjuist
heid. Gesuggereerd wordt 
dat de PvdA ‘zelfredzaam
heid’ ziet als dé oplossing. 
De PvdA heeft echter  
gesteld het niet eens te 
zijn met de keuze om  
zelfredzaamheid tot  
doelstelling en uitgangs
punt van toekomstig  
beleid te maken.

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

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

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bijzondere 
bijstand
Wanneer u noodzakelijke kosten in een 
bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt 
u wellicht aanspraak maken op de bij-
zondere bijstand. Het moet gaan om bij-
zondere kosten waarin uw inkomen (uit-
kering of salaris) niet voorziet. De kosten 
moeten te maken hebben met uw per-
soonlijke omstandigheden: beoordeling 
vindt plaats op grond van uw individuele 
situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag 
vóór de uitgave doet. 

Welke kostenposten vallen 
bijvoorbeeld onder deze regeling
In onderstaande lijst vindt u een aantal 
bijzondere kostenposten. Dit zijn slechts 
een aantal voorbeelden. Of uw kosten 
in aanmerking komen, kunt u het beste 
bespreken met een medewerker van het 
cluster Werk en Inkomen. 

 bril (plus brillenglazen), 
 contactlenzen;

 eigen bijdrage thuiszorg;
 gebit, tandprothese, orthodontie 

 behandeling (en), kroon, jacket of 
 brug (als de zorgverzekeraar maar 
 een deel vergoedt);

 orthopedische schoenen, 
 steunzolen;

 pruik die op doktersadvies 
 wordt aangeschaft;

 rechtsbijstand, kosten die 
 voor eigen rekening blijven;

Bijzondere bijstand voor jongeren
U kunt bijzondere bijstand aanvragen 
voor uzelf, maar ook voor uw kind(eren). 
Wanneer u bijzondere bijstand voor uw 
kind aanvraagt, gelden dezelfde richtlij-
nen.

Heeft u moeite om rond te komen? Durft u de 
rekeningen die binnenkomen niet meer te ope-
nen? Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor 
u in een schuldsituatie terecht komt of dreigt te 
komen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen 
met een plotselinge daling van uw inkomen. In 
sommige gevallen lopen de schulden zover op 
dat het u niet lukt om uw financiële problemen 

zelf op te lossen. Wacht dan niet te lang met het 
vragen om hulp. De G2, het samenwerkingsver-
band Aalsmeer-Uithoorn, kan voor u onderzoe-
ken welke mogelijkheden er zijn om een rege-
ling te treffen voor uw schulden.
Kijk eens in de folder schuldhulpverlening van 
de gemeente. Deze folder is op te halen bij het 
gemeentehuis.

Herindicatie 
re-integratie
In september 2012 heeft het dagelijks bestuur 
van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn de Beleidsregels Re-integratie 2012 vast-
gesteld. 
Uitgangspunt bij deze nieuwe beleidsregels is 
‘kijken naar mogelijkheden en niet naar beper-
kingen’. Daarbij wordt gestreefd, dat meer men-
sen aan het werk gaan en wordt gekeken naar 
andere en nieuwe mogelijkheden voor mensen 
zonder werk.
Naar aanleiding van de richtlijnen zoals be-
schreven in de nieuwe beleidsregels wordt de 
komende maanden iedereen met een bijstands-
uitkering opnieuw beoordeeld. 
Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt 
wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd door 
uw contactpersoon van het cluster Werk en In-
komen.
De nieuwe beleidsregels Re-integratie kunt 
u nalezen op de website www.uithoorn.nl en 
www.aalsmeer.nl.

Wist u dat...
 de Wmo uitgaat van uw eigen mogelijkheden bij 

het oplossen van een probleem
 als uw indicatie voor HV verloopt u zelf een nieu-

we indicatie bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
moet aanvragen

 de Wmo uitgaat van ‘niet leunen maar steunen’. 
Hiermee wordt bedoeld dat de zelfredzaamheid 
en participatie van burgers moet worden bevor-
derd. De eigen verantwoordelijkheid staat cen-
traal en de overheid zorgt voor het vangnet.

 u maaltijdvoorziening ook kunt aanvragen bij het 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg

 de Wmo-raad Uithoorn en de Wmo-raad Aals-
meer adviseren over maatschappelijke onderwer-
pen (zoals een leefbare buurt, goed vervoer, aan-
gepaste woningen en ondersteuning bij de zorg)

 het Loket Wonen, Welzijn en Zorg een vrijwilli-
ge hulpdienst heeft. Het loket bemiddelt tussen 
de vraag van de burger en de vrijwilliger. de hulp-
dienst is altijd op zoek naar vrijwilligers.

 u alle informatie over het Loket en de Wmo kunt 
terugvinden op de website van uw gemeente.

Schuldhulpverlening




