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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

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

informatieavond uitbreidingsplannen
winkelcentrum Zijdelwaard
Maandagavond 12 december is er
voor inwoners van de gemeente Uithoorn een informatieavond over de
uitbreidingsplannen van winkelcentrum Zijdelwaard. De avond vindt
plaats in de kantine van de Brede
School, Randhoornweg 31-39 en begint om 19.30 uur. Kantine open vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door de eigenaar van
het winkelcentrum, Delta Lloyd Vastgoed, en planontwikkelaar WPM Retail in samenwerking met de gemeente Uithoorn.

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.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet
te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de
rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer
informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

8 dec.

tot 18 dec.

8 dec.

9 dec.

Op 1 december 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten vast te stellen.
Met het vaststellen van deze beleidsnotitie zet de gemeente een beleidskader neer om duidelijkheid te scheppen over waar huisvesting
onder bepaalde voorwaarden wel gewenst is en waar niet. Dit geeft
ruimte voor de realisatie van geschikte woonvormen voor tijdelijke arbeidsmigranten en biedt houvast bij het weren van ongewenste en onveilige situaties.
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eerste bijeenkomst bewonerswerkgroep
“samen naar een veilige verbinding
tussen meerwijk-Oost en west”
De bewonerswerkgroep vergadert op
dinsdag 20 december om 19.30 uur
in De Kajuit, Eendracht 2, Uithoorn.
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners in een vroeg stadium betrokken zijn. In deze eerste bijeenkomst
gaat het over het inventariseren van
knelpunten, wensen en misschien
nieuwe ideeën rond de openstelling
van de bussluis. Voor alle duidelijkheid: op 20 december is het wel/niet
openstellen van de bussluis geen onderwerp van discussie.

werkgroep ongeveer drie keer bijeenkomen.

Achtergrond

De gemeente heeft op 27 januari
2009 besloten de bussluis in Meerwijk voor alle verkeer open te stellen,
wanneer de omlegging van de N201
een feit is. Dit besluit is bevestigd op
5 september 2011. De openstelling
vindt pas plaats als de verbinding voldoet aan de veiligheidsnormen. Volgens de huidige planning zal de omgelegde N201 in augustus 2013 in
gebruik genomen worden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten,
neemt u dan contact op met mevrouw
D. Spies, via telefoonnummer 029751 31 11 of e-mail: desiree.spies@
uithoorn.nl

ACtiViteiten KALenDeR

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Vaststelling beleidsnotitie Huisvesting
tijdelijke arbeidsmigranten

i

Voor de werkgroep zijn in ieder geval
de leden van de ‘oude’ werkgroep, de
buurtregisseur en de Fietsersbond
uitgenodigd. Mocht u iemand kennen
waarvan u denkt dat hij/zij niet mag
ontbreken bij deze bijeenkomst dan
kunt u dat doorgeven aan mevrouw
Spies, zie hieronder. In totaal zal de

Afgelopen maart hebben de gemeente Uithoorn en Delta Lloyd Vastgoed
Winkels, overeenstemming bereikt
over een uitbreidingsplan voor het
winkelcentrum dat door WPM Retail
in opdracht van Delta Lloyd is opgesteld.

elke ma.
middag

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.

Het plan behelst een uitbreiding van
2.000 m2 en modernisering van het
bestaande winkelcentrum. De afgelopen maanden hebben de betrokken
partijen intensief overleg gehad over
de uitwerking, uitvoering, planning
en procedurele afhandeling van het
plan. Hierbij zijn ook de klankbordgroep van omwonenden en de ondernemers van de vereniging winkelcentrum Zijdelwaard betrokken. Op
12 december worden de uitbreidingsplannen en de resultaten van de gevoerde overleggen gepresenteerd.

uitbreiding en modernisering

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

Loket wonen, welzijn en Zorg op
12 december gesloten
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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
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
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9 dec.
9 dec.

10 dec.

11 dec.
13 dec.
14 dec.

16 dec.
17 dec.

17 dec.

18 dec.

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
spelen. Zaal open om 13.00 u. Kosten: €1,75 p.p. (incl. 1x koffie/
thee).
Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14.00-16.00 uur en za/zo:
12.00-17.00 uur. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare
kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00 - 21.30 uur, kosten: €5,- (incl. thee en teksten)
Start van maandelijks Mantra zingen, 19.45-21.30 uur. 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.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00
uur
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 uur. Toegang gratis.
Wintermarkt in ATC De Morgenster, De Visserlaan 6 Uithoorn. Van
13.00-17.00 uur. 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 uur. Info:
kertsmarktuithoornaandeamstel@live.nl
Bewonersoverleg Europarei , ‘t Buurtnest 19.30 uur.
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 uur. Kinderen van 8/9 jaar tussen
16.00-17.00 uur en kinderen van 10/11 jaar tussen 17.00-18.00
uur. Zie: www.tai-otoshi.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 uur. Duur
wandeling: tot ong. 12.30 uur. Deelname gratis, aanmelding niet
nodig. Info: 0297 287223 / yfke.zijlstra@casema.nl. Zie ook: www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn/
15.00-17.00 uur, eerste mogelijkheid tot aanmelden voor de schilderscursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16.
Tel.0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl ; website www.atelier-penseelstreek- uithoorn.nl Atelier is dan versierd in
kerstsfeer.
Kamerkoor Franz Liszt, kerstconcert, Thamerkerk, start 14.30 uur.

Kosten € 12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@
kabelfoon.nl of 0297-563709.
23 dec.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
31 dec.
Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname € 2,50
Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur.
1 jan.
Nieuwjaarsduik, 12.30 uur bij clubgebouw URKV Michiel de Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: € 2,50. Aanmelden vanaf 11.00
uur. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl
6 jan.
De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Begint om 12.30 uur en duurt tot 15.00
uur. 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
6 jan.
Basiscursus Fotografie. Bestemd voor mensen met een handmatig instelbare camera. 10 lessen op vrijdag eens in de 2 weken.
Tijd: 20.00-22.30 uur. Kosten: € 123,50. Nadere info: www.creauithoorn.com en crea@xs4all.nl
6 jan.
Nieuwjaarsbridgedrive van Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde
Venen in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Kosten: €
20.00 per paar. aanmelden: caro.toebosch@tele2.nl informatie:
0297-241241 of 0297-567446.
7/8 jan.
Nieuwjaarsexpositie van Thamen Collectief in Galerie Fort aan de
Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: 12-17 uur. Kleuren voor
kinderen, demonstraties en meeschilderen aan een groepswerk.
10 jan.
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op dinsdagavond van 20-22 uur. 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 0653505222.
10 jan.
Start van serie van 10 lessen Het heelal-sterrenkunde voor iedereen. Kosten: € 112. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon 0297561291
12 jan.
Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: € 107,-.
Tijd: 20.00-21.30 uur op donderdag om de andere week. Duurt t/m
14 april 2012. nadere info: carladebrave@gmail.nl ; 0297-567773.
18 jan.
Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39. Begint om 12.30 uur en duurt tot 13.15 uur. De Bibliotheek Amstelland verzorgt tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen in
Brede School Legmeer een interactieve voorleesactiviteit. De Nationale Voorleesdagen helpen om kinderen tot 6 jaar te laten genieten van het voorlezen. Voorlezen is niet alleen erg leuk, maar
ook heel belangrijk voor hun ontwikkeling. We lezen voor de 4- tot
6-jarigen het prentenboek ‘Viezeltje’ van Suzan Peeters en Milja
Praagman interactief voor. Toegang gratis. Aanmelden via: Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
19 jan.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal
6, 1e etage. Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
20 jan.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
20+27 jan. 19.00-21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de
Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, info@atelierpenseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
21+28 jan. 15.00-17.00 uur, aanmelden voor de schilderscursussen in Atelier de
Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, info@atelierpenseelstreek-uithoorn.nl ; website www.atelier-penseelstreekuithoorn.nl
evenementen vanaf februari 2012
staan op www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Tarief voor Nederlandse Identiteitskaarten voor
kinderen onder de 14 jaar stijgt
Op 1 januari 2012 zal het tarief voor
een Nederlandse Identiteitskaart
(NIK) voor kinderen jonger dan 14

stijgen van € 9,20 naar € 30,-. Wanneer u vóór 1 januari een NIK voor uw
kind aanvraagt, moet u rekening hou-

den met een mogelijk langere wachten levertijd.
Kinderen onder de 12 jaar moeten

voor de aanvraag van een NIK schriftelijk toestemming hebben van de ouders of van degene die het gezag
over hen uitvoert. Zowel bij de aanvraag als bij het ophalen van de NIK
moet het kind aanwezig zijn. Bij de
aanvraag moeten alle in het bezit zijnde andere reisdocumenten worden

overlegd. Dus vraagt u een NIK aan
maar bent u tevens in het bezit van
een geldig paspoort, dan moet u dit
paspoort ook bij de aanvraag voor de
NIK tonen.
Voor de aanvraag van een NIK kunt
u terecht op onze reguliere openingstijden. Daarnaast kunt u op de

maandag, dinsdag en dondermiddag na 14.00 uur een afspraak maken voor (o.a.) de aanvraag van een
NIK. U voorkomt hiermee dat u lang
moet wachten tijdens de reguliere
openingstijden. Een afspraak kunt
u maken via telefoonnummer 0297513111.

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
- 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.
- 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.
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011
t/m 22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@
waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
- Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Felix Timmermanslaan 10. Ter inzage van 7 december 2011 t/m 18 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 39, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de
eerste verdieping. Ontvangen 2 december 2011.

Thamerdal
- Prins Bernhardlaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
funderingsherstel. Ontvangen 30 november 2011.
- Ruys de Beerenbroucklaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 1 december 2011.
- Zijdelveld 66b, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan
de zijkant van de woning en het wijziging van de garagedeur in een vast kozijn
aan de voorzijde.. Ontvangen 1 december 2011.
KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN
BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 2.12 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor
het hierna te noemen plan:
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100e, het verlengen van een tijdelijke noodlokaal tot
uiterlijk 14 april 2015.
Genoemde plan ligt van 9 december 2011 tot en met 19 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg (Evenemententerrein Legmeer-West), vergunning aan de heer
Verdonk voor het organiseren van de kermis van 23 t/m 28 mei 2012 van 14.00
tot 23.30 uur. Bezwaar t/m 11 januari 2012.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 57, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant
van Hans IJs t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 9 januari 2012.
- Koningin Julianalaan 18, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant
van The Pool-Shack voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Bezwaar t/m 9 januari 2012.
- Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant
van Discafé Het Dorp voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Bezwaar t/m 9 januari 2012.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 52, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een kozijn in de
voorgevel van een woning. Bezwaar: t/m 12 januari 2011.
De Kwakel
- Vuurlijn 51, omgevingsvergunning voor het vestigen van een sportieve buiten-
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schoolse kinderopvang in het clubgebouw van KDO. Bezwaar: t/m 9 januari
2012

Thamerdal
- Colijnlaan 140, omgevingsvergunning voor het verwijderen van een bestaande
dragende tussenwand. Bezwaar: t/m 10 januari 2012.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 0297-513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip,
de agenda en het aanvragen van spreektijd.
COLLECTEVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend van 19 t/m
24 december 2011 aan Mevrouw J. Hoek van Appco Marketing B.V. voor het werven van donateurs ten bate van Greenpeace Nederland.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermeld besluit tot uiterlijk 9 december 2011 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.
-

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Karel Doormanlaan 5, vergunning voor het kappen van een Malus torring. Deze boom staat erg dicht langs de weg en heeft regelmatig te lijden van aanrijdschade. Er zal in de directe omgeving een soortgelijke boom worden geplant.
Bezwaar: t/m 18 januari 2012.
Op de Klucht, vergunning voor het kappen van 13 Prunussen. Deze bomen
staan onder een rij Platanen, waarbij de Prunussen de concurrentie verliezen.
Bezwaar: t/m 18 januari 2012
Oneven kant Van Eedenlaan, vergunning voor het kappen van een rij Elzen. De
bomen zijn te groot, waardoor de stoep ernstig wordt opgedrukt door de wortels. Er zullen nieuwe niet snel groeiende bomen worden teruggezet, wardoor
de oude bomenstructuur terugkomt. Bezwaar: t/m 18 januari 2012.

VERLEENDE COLLECTEVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben van 19 t/m 24 december 2011 een collectevergunning verleend aan mevrouw J. Hoek van Appco Marketing B.V. voor het
werven van donateurs ten bate van Greenpeace Nederland.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 12 januari 2012 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.
VERKEERSBESLUIT

Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de woning Felix Timmermanslaan 10
te Uithoorn op te heffen.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 18 januari 2012 ter inzage. Daartegen
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
TER INZAGE KEUR, KEURBESLUIT EN BELEIDSREGELS AGV

Van 1 december 2011 t/m 22 februari 2012 liggen in het gemeentehuis ter inzage
de Keur, het Keurbesluit en de beleidsregels AGV.
Nadere info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV): mevrouw E.J.
van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn:
de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
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.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

De Wmo-krant van de gemeente
Aalsmeer en Uithoorn is uit!
Maak kans op de eerste prijs: een geheel verzorgde dag voor twee personen met een bezoek aan de veiling en de historische tuin in
Aalsmeer en een rondvaart over de Westeinderplassen!! Of win een van de andere prijzen!
In de week van 14 november is de Wmo-krant
(Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning) huis aan huis in Aalsmeer en Uithoorn
bezorgd. De krant is samen met reclamemateriaal bezorgd.

Vul de puzzel in
de Wmo-krant in!
Wat staat er in de Wmo-krant?
In deze krant staan onder andere artikelen over:
De nieuwe werkwijze van het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg. Deze werkwijze heeft ook
gevolgen voor inwoners.

Wat de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) precies is.
De ervaringen van burgers met het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg.
Actualiteiten binnen de gemeente Aalsmeer
en Uithoorn op het gebied van de Wmo.
Informatie over de werkzaamheden van
diverse organisaties, zoals het meldpunt
Zorg en Overlast, VITA ouderenadvies, Centrum Jeugd en Gezin en organisaties op het
gebied van psychosociale/psychische problemen.
De Wmo-raden van Aalsmeer en Uithoorn
stellen zich voor en vertellen over hun werkzaamheden.
Informatie over vrijwilligerswerk en Mantelzorg binnen de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.

Heeft u de Wmo- krant niet ontvangen?
Heeft u een ja/nee of nee/nee sticker op uw

gemeente biedt ziektekostenverzekering
aan inwoners met laag inkomen
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de
gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten bij Zorg en Zekerheid: de
AV Gemeente Top Ziektekostenverzekering.
U komt in aanmerking als u een inkomen van
110% van de bijstandsnorm ontvangt. U krijgt
een korting van 10% op de basisverzekering.
Voor de basisverzekering betaalt u in 2012
€ 97,61 per maand.
Huidige zorgverzekering vergelijken?
U kunt uw huidige verzekering tot 1 januari
opzeggen en tot 1 februari 2012 kunt u zich
aanmelden. In de loop van deze maand krijgt
u van uw zorgverzekeraar een nieuwe polis
voor 2012. De basisverzekering is voor ieder-

een gelijk, maar in de aanvullende verzekering zitten grote verschillen.
Voorzieningen minima
Dit is slechts één van de voorzieningen die
de gemeente biedt aan mensen met de laagste inkomens. Neem contact op met Werk en
Inkomen of kijk op de websites van Aalsmeer
en Uithoorn voor het complete aanbod aan
voorzieningen. De contact gegevens staan
vermeld in de linker kolom van deze pagina.

brievenbus? Dan heeft u de Wmo-krant niet
ontvangen. Heeft u deze stickers niet en de
Wmo-krant niet ontvangen en wilt u de krant
wel graag ontvangen. Neem dan contact op met
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De contactgegevens staan vermeld in de linkerkolom van
deze advertentie. Of haal de krant op bij:
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de
gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn
Bibliotheken Aalsmeer, Kudelstaart of Uithoorn
Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn

loket Wonen, Welzijn
en Zorg 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 dagen ook geen telefonisch spreekuur.

Verwachte drukte voor
regiotaxi Amstelland
tijdens de feestdagen
tijdens de feestdagen wordt er meer
gebruik gemaakt van de regiotaxi.
Wij raden u daarom aan tijdens deze
dagen rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt
zijn van vervoer door de regiotaxi op
eerste of tweede kerstdag, dan dient
u deze rit(ten) liefst een week tot minimaal twee dagen van tevoren te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de
regel vol=vol. op oudejaarsavond rijdt
de regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. op
nieuwjaarsdag begint de regiotaxi te
rijden op de normale tijd. Dit is om 07.00
uur ‘s morgens. ritten kunt u bestellen via telefoonnummer 0900-8998343
(lokaal tarief).

Aalsmeer en Uithoorn onderdeel van
Werkgeversservicepunt groot-Amsterdam
Op donderdag 17 november is het Werkgeversservicepunt (WSP) Groot-Amsterdam officieel van start gegaan. De gemeente Aalsmeer en Uithoorn zijn een van de deelnemers
in het samenwerkingsverband. Met de oprichting van het WSP Groot-Amsterdam ontstaat
er één aanspreekpunt voor werkgevers in de
regio. Hiermee verbetert de dienstverlening aan
werkgevers en kan er voor werkzoekenden nog
beter bemiddeld worden.
Het WSP biedt een breed aanbod van producten en diensten op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Het heeft als doelstelling
om zoveel mogelijk mensen in de uitkering uit te
laten stromen naar betaald werk.
Vorig jaar startte het WSP Amstel-Venen waarin
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De
Ronde Venen, Uithoorn en het UWV Werkbe-

drijf samenwerken. Dit WSP vormt nu samen
met de vestigingen in Haarlemmermeer en
Amsterdam het WSP Groot-Amsterdam. Met
een vestiging in Amstelveen is er voor werkgevers een centraal informatiepunt dichtbij. Daarnaast is het voor grote arbeidsmarktvraagstukken gunstiger om regionaal vraag en aanbod op
elkaar af te stemmen. Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen,
Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel,
Uithoorn en UWV WERKbedrijf, Pantar Amsterdam, AM-Groep.

