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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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interim gemeentesecretaris/
algemeen directeur aangetrokken

Per december is Klaas de Vries aangesteld als 
interim gemeentesecretaris /algemeen direc-
teur van de gemeente Uithoorn. Klaas de Vries 
was eerder gemeentesecretaris in Hilversum, 
Leidschendam-Voorburg, Leiden, Hoogeveen 
en Vlissingen. Ook heeft hij ondermeer zijn spo-
ren verdiend als interim-directeur Stadsontwik-

keling, Economie en Beheer in Maastricht, als directeur-secretaris voor 
de Regio Twente en als directeur-secretaris voor de provincie Dren-
the. De Vries heeft daarnaast ervaring als wethouder/loco burgemees-
ter in Delft.

Graag nodigen wij u uit voor een in-
formatiebijeenkomst op 18 december 
2012 over de nieuwe inrichting van 
winkelcentrum Zijdelwaardplein. U 
bent welkom tussen 19:30 en 21.00 
uur	in	‘t	Buurtnest,	A.	van	Schendel-
laan 59. U kunt daar dan binnenlopen 
om het voorontwerp bestemmings-
plan en het voorlopig ontwerp buiten-
ruimte te bekijken. Er zijn vertegen-
woordigers van het bureau voor land-
schapsarchitectuur, Delta Lloyd en 
de gemeente Uithoorn aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden. 

Voorontwerp bestemmingsplan
Het winkelcentrum Zijdelwaardplein 
krijgt in opdracht van eigenaar Del-
ta Lloyd in 2013 een nieuwe inrich-
ting. Het winkelcentrum wordt groter 
met betere voorzieningen. Op 27 no-
vember 2012 hebben B&W besloten 
te beginnen met de inspraakproce-
dure voor het voorontwerp bestem-
mingsplan Zijdelwaardplein. 

De herstructurering van het winkel-
centrum en de aanpassingen in de 
buitenruimte betekenen dat het be-
staande bestemmingsplan voor dit 
gebied gewijzigd moet worden. Daar-
om is een voorontwerp bestem-
mingsplan opgesteld.

Voorlopig ontwerp buitenruimte
De nieuwe inrichting van het win-
kelcentrum heeft ook gevolgen voor 
de buitenruimte. Zo moeten er meer 
parkeerplaatsen en overdekte fiet-
senstallingen komen, moet de aan- 
en afvoer voor de winkels wijzigen 
en krijgt de buitenruimte een hoge-
re kwaliteit. Tot slot verandert er ook 
een en ander aan het groen. Hiervoor 
is een voorlopig ontwerp buitenruim-
te opgesteld. 

Het voorlopig ontwerp is gemaakt sa-
men met een klankbordgroep, Del-
ta Loyd en de gemeente Uithoorn. 
Hierbij heeft de gemeente de erva-
ring ingeschakeld van een bureau 
voor landschapsarchitectuur. Aan de 
klankbordgroep namen enkele be-
woners deel. Hun inzichten hebben 
een positieve bijdrage geleverd aan 
de totstandkoming van het voorlopig 
ontwerp buitenruimte. B&W hebben 
op 4 december 2012 ingestemd met 
het vrijgeven van het voorlopig ont-
werp voor inspraak.

inspraak en vervolgtraject voor-
ontwerp bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan 
is van 7 december 2012 t/m 8 januari 
2013 digitaal te raadplegen op www.

uithoorn.nl Daarnaast ligt het ter in-
zage in het gemeentelijke informatie-
centrum in de hal van het gemeen-
tehuis, gedurende de openingstij-
den en in de bibliotheek, gebouw De 
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te 
Uithoorn, gedurende de openingstij-
den van de bibliotheek.

Binnen deze termijn kan iedereen het 
voorontwerp bestemmingsplan in-
zien en kunnen degenen die niet in 
de gelegenheid zijn de informatiebij-
eenkomst bij te wonen schriftelijk een 
reactie zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de in-
spraakreacties zal vervolgens een 
standpunt worden ingenomen.

Na de informatiebijeenkomst wordt 
het voorontwerp bestemmingsplan 
aangepast tot een ontwerp bestem-
mingsplan. Op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening wordt het ont-
werp bestemmingsplan zes weken 
ter inzage gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerp be-
stemmingsplan bij de gemeente-
raad indienen. De raad zal vervol-
gens een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmings-
plan. Door middel van publicaties in 
De Nieuwe Meerbode, de Staatscou-
rant en op de website www.uithoorn.
nl zal bekend worden gemaakt wan-
neer zienswijzen kunnen worden in-
gediend.

inspraak en vervolgtraject voorlo-
pig ontwerp buitenruimte
Ook het voorlopig ontwerp buiten-
ruimte is van 7 december 2012 t/m 
8 januari 2013 digitaal te raadple-
gen op www.uithoorn.nl. Binnen de-
ze termijn kunt u een schriftelijke re-
actie sturen naar de gemeente Uit-
hoorn, t.a.v. afdeling Leefomgeving. 
Dit kan per mail, naar gemeente@uit-
hoorn.nl of per post, postbus 8, 1420 
AA Uithoorn. 

Na de inspraaktermijn wordt het 
voorlopig ontwerp buitenruimte even-
tueel aangepast en definitief door 
B&W vastgesteld. Daarna wordt ge-
start met de technische uitwerkings-
fase van het plan.

heeft u nog vragen of wilt u meer 
weten? 
Neem dan contact op met de heer J. 
de Jong van de afdeling Leefomge-
ving. Dit kan telefonisch via nummer 
(0297) 51 31 11 of per e-mail via ge-
meente@uithoorn.nl, t.a.v. de afde-
ling Leefomgeving.

herinrichting winkelcentrum 
Zijdelwaardplein en buitenruimte

hoe gaat een inwoner om met 
duurzaamheid?
Mevrouw Gerda Verbeek vertelt
Duurzaamheid vinden mensen 
vaak lastig te omschrijven, hoe 
zie jij dit?
Gerda omschrijft duurzaamheid als 
het kiezen voor een bewustere le-
vensstijl door het energieverbruik in 
je woning te beperken. Bij bestaande 
woningen zijn grote voordelen te be-
halen als het gaat om energiebespa-
ring en wooncomfort.
 
Wat doe je zelf aan ‘duurzaam-
heid’ in het dagelijks leven? 
Door je huis te isoleren zijn de ener-
giekosten aanzienlijk lager. Thuis ge-
bruikt Gerda LED en spaarlampen en 
heeft het waterverbruik met 50% te-
ruggebracht dankzij kranen met wa-
ter-saving.
 
hoe wil je de vloeren in je huis 
gaan isoleren? 
Gerda legt uit dat via de bodem van 
je huis behoorlijk wat warmte ver-
dwijnt. Vloerisolatie bespaart niet 
alleen energie maar zorgt ook voor 
comfortabel wonen. Gerda wil het 
zand in de kruipruimte laten afdek-
ken met speciaal ontwikkeld zeil, bo-
demfolie. Aan de onderkant van de 
vloer worden thermoskussens be-
vestigd,	flexibel	en	heel	sterk	isola-
tiemateriaal. Hierdoor blijft de warm-
te in huis langer aanwezig. Met vloer-
verwarming bereik je een besparing 
tot wel 40% op het gasverbruik.
 

hoe kan de gemeente met bewo-
ners en ondernemers met duur-
zaamheid aan de slag gaan?
Gerda adviseert om duidelijk te laten 
zien wat isolatie doet en dan te infor-
meren of er mensen zijn die geïnte-
resseerd  zijn. Daarna kun je geza-
menlijk aanmelden en bestellen. 
 
waar vind je duidelijke informatie 
over vloerisolatie? 
Gerda verwijst naar www.tonzon.
nl. Als meerdere mensen vloerisola-
tie willen aanschaffen wordt de pak-
ketprijs per m2  goedkoper. Tonzon 
geeft tot 10% korting. Bij de gemeen-
te Uithoorn krijg je 15% subsidie bij 
de aanschaf van vloerisolatie.
Wie vloerisolatie wil aanschaffen kan 
dit doorgeven via verbeekgerda@
gmail.com  Dan kan er gezamenlijk 
besteld worden en komt men in aan-
merking voor korting.

Prioriteit 1
Dit	zijn	de	hoofdroutes	en	fietspaden	
die de gemeente vooraf en bij alarme-
ring strooit met inzet van het benodig-
de materieel. Hierbij worden de toe-
gangswegen en parkeerplaatsen bij 
winkelcentra meegenomen. Tijdens 
extreme	situaties,	indien	gladheid	
tenminste drie dagen of langer aan-
houdt, en tijdens sneeuw of ijzel moet 
intensiever worden gestrooid. Deze 
situatie wordt per omstandigheid op 
maat	ingevuld	door	bijvoorbeeld	extra	
strooibeurten te houden. 

Prioriteit 2
Dit zijn de bushaltes en winkelcentra 
die achteraf worden gestrooid. Deze 
route wordt hoofdzakelijk in eigen be-
heer, aansluitend op de hoofdroute, 
gestrooid. In verband met de toegan-
kelijkheid krijgen openbare gebouwen 
en centra voor ouderen speciale aan-
dacht. Gemiddeld komt deze situatie 
3 à 4 maal per jaar voor.

extreme weersomstandigheden
Tot	slot	is	bij	extreme	weersomstan-
digheden een aparte route aangewe-
zen. Op deze route bevinden zich al-
leen de belangrijkste doorgaande we-

gen om enige doorstroom van verkeer 
te laten plaatsvinden.

eigen verantwoordelijkheid 
inwoners
De gemeente wijst er wel op dat dit 
niet betekent dat altijd alles sneeuw- 
of ijsvrij kan zijn. Inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel hebben ook een 
eigen verantwoordelijkheid.

strooiroutes en actieplan 
ter inzage
Hoe de gemeente de gladheid aan-
pakt is beschreven in het beleidsplan 
gladheidbestrijding. Voor meer infor-
matie over de gladheidbestrijding en 
de routes kunt u terecht bij de pu-
blieksbalie waar de routes en het ac-
tieplan gladheidbestrijding 2012-2013 
ter inzage liggen. Deze informatie 
komt ook te staan op www.uithoorn.nl

Veranderingen door bezuinigingen
In de Begrotingsraad van 8 november 
2012 is vastgesteld dat in het kader 
van de bezuinigingen de binnenstra-
ten niet meer gestrooid gaan worden. 
Ook stopt de gemeente met het uit-
delen van strooizout aan de inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel.

Gladheidsbestrijding
Gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw en 
ijzel kan over het algemeen voorkomen van 1 november tot 1 april. Om 
de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidbestrijding op 
wegen en fietspaden. Dit is verdeeld in twee prioriteiten.

Al weken heb ik het met u over bezui-
nigingen. Het ophalen van grof huis-
vuil moet in 2013 kostendekkend ge-
beuren. Daarom is het tarief van de 
eerste kuub drastisch verhoogd. In 
2012 betaalt u nog € 12,23 voor één 
kuub, daarboven € 43,48 per m3 en 
voor een koelkast of vriezer € 9,84. 
Vanaf 2013 betaalt u vanaf de eerste 
kuub € 44,52 en voor een koelkast of 
vriezer € 10,08. 

Ook u moet natuurlijk om uw porte-
monnee denken. Misschien kunt u 
wat alternatieven overwegen, voor-
dat u kosten maakt. Alles wat nog 
goed te gebruiken is kan naar kring-
loopwinkel Ceres. Ceres kan het ook 
ophalen.	Bij	aflevering	van	een	nieuw	
apparaat,	kunt	u	het	oude	exemplaar	
aan de leverancier mee teruggeven. 
Met alle soorten afval kunt u koste-
loos op het scheidingsdepot terecht. 
Geen vervoer voor uw afval? U kunt 

daar	gratis	een	bakfiets	lenen!	Denk	
bij	textiel	en	schoenen	aan	de	con-
tainers bij de winkelcentra. En voor 
snoeiafval aan de tuingroendepots. 
Het aantal tuingroendepots wordt 
overigens in 2013 uitgebreid. 

sloop-, bouw en tuinafval
Ook al past uw afval in de restcontai-
ner, het hoort er niet altijd in. De op-
haalservice geldt alleen voor huis-
houdelijk afval. Sloop-, bouw en tuin-
afval mag niet in de minicontainer 
en wordt ook niet meegenomen als 
grof huisvuil. Uw puin, aarde, zand, 
autobanden, chemisch afval en as-
best kunt u naar het scheidingsdepot 
brengen. Als u werk door een aanne-
mer hebt laten doen, dan kan hij het 
afvoeren als bedrijfsafval. Grof tuin-
afval wordt in 2013 na aanmelding 
gratis opgehaald op één van de vijf 
takkendagen.	U	kunt	maximaal	5	m3 

per keer aanmelden.

telefonisch aanmelden 
sloop-, bouw en tuinafval
Op werkdagen kunt u tussen 8.00-
12.00 uur naar 0297-513111 bellen. 
Als u meldt om welk afval het gaat en 
hoeveel m3 het is, krijgt u meteen te 
horen waar u het afval kunt neerleg-
gen en wanneer. Bij hoogbouw wordt 
zelfs een tijdstip vermeld. Bij laag-
bouw kunt u het de avond tevoren 
ná zonsondergang klaarleggen. Na 
het ophalen krijgt u een acceptgiro-
kaart voor het aangetroffen afval. Het 
is	dus	zaak	om	‘bijplaatsing’	door	an-
deren te voorkomen of hier afspraken 
over te maken.

Het afval moet op de afgesproken 
dag	‘s	morgens	vóór	7.30	uur	aan	de	
weg staan. De stukken mogen niet 
groter zijn dan 2 meter of zwaarder 
dan 25 kilo. Zo nodig moet u het ver-
kleinen en bundelen. Liefst soort bij 
soort. 
Uw afval wordt namelijk naar het de-
pot gebracht... en daar natuurlijk ge-
scheiden!

Binnie en duur grof vuil
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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

DECEMBER 
elke ma.  Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten: 

€1,75.
1e di. Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag van de maand van 
v.d. maand  09.30-11.30 u met Kate & Go bij de hoofdingang van winkel-

centrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
t/m16 dec. Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht. 

De expositie is te zien tot en met zondag 16 december op 
donderdag en vrijdag 14.00-16.00 u en op zaterdag en zon-
dag 12.00-17.00 u. Toegang gratis. Info: www.galeriefort-
aandedrecht.nl

6 dec. Uittocht Sinterklaas:17.00 uur: vanaf RK basisschool De 
Springschans

6 dec. Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3 Gratis Oos-
terse 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 u. Aanvang 20.00 u.

8 dec.  Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel organiseert van 
11.00-15.00.u verkoop van breed assortiment Kersthandwer-
ken in De Schutse, De Merodelaan 1.

9 dec. Koor United geeft kerstconcert in Thamerkerk. Aanvang: 15.00 
u. Einde: 17.00 u. Entree: €12,50 incl. een consumptie. Kaar-
ten 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 Eu-
roparei. Aanvang: 20.00 u.

14 dec. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: 

€2,-.
15 dec. Van:15.00-17.00 u aanmelden schildercursussen (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.

21 dec. Bingo in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, georga-
niseerd door Vita welzijn en advies. Duur: 13.30-16.00 u. Kos-
ten per kaartje: €0,50. Ook op: 18-01, 15-02, 15-03, 19-04, 
17-05 en 21-06. Info: Bernadette Verhaar, tel. 0297-267209 en 
b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl

21 dec. Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schut-
se, 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 u.
22 dec.  Evangelische Christengemeenschap organiseert Kerstmaal-

tijd in Herman Gorterhof 3. Toegang gratis. Graag van te voren 
aanmelden via www.ecguithoorn.nl of 0297-523272.

28 dec. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: 
€2,-.

31 dec. Vanaf 13.30 u klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. De in-
schrijving start om 13.00 uur. Deelname kost €2,50. 

JANUARI 2013
1 jan.  Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Uithoornse Roei- en Ka-

novereniging Michiel de Ruyter. Plaats: Amsteldijk-Zuid 253, 
1423 BZ Uithoorn. Inschrijven vanaf 11.30 u. Om 12.30 u is de 
duik. Info: www.mdr.nu

4 jan. In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een 
Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. culturele activiteiten bewoners 
Hoge Heem. Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u, 
aanvang 19.30 u. Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl 
o.v.v. bridgedrive, naam + naam bridgepartner. Inschrijving de-
fi nitief na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebos-
ch.

5 jan. De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegel-
ruilbeurs in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. 
Inlichtingen 0297-525556.

7 jan. Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschede-
weg 180, 9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor onder-
nemers 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@bonte-

koeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@em-
melienhuisman.nl

8 jan. CREA Fort aan de Drecht. start cursus Het Heelal. Sterrenkun-
de voor iedereen, De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdag-
avond van 20.00-22.00 u. Aanmelden kan met een inschrijffor-
mulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info 
naar 06-47849113.

9 jan. CREA Fort aan de Drecht. Start Basiscursus Fotografi e. De 
cursus bestaat uit 10 lessen op woensdagavond, 1x per 2 we-
ken, van 20.00-22.30 u. Aanmelden kan met een inschrijffor-
mulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info 
naar 06-47849113. 

11, 18, Open kampioenschap De Kwakel voor Klaverjassen & Pan-
25 jan.  doeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 

Deelname: €10,- (bij voorinschrijving €9,-). Zaal open 19.00 u. 
Aanvang 20.00 u. Deelnemers moeten alle avonden aanwezig 
te zijn. Wie één avond niet kan mag zelf voor vervanger zor-
gen. De punten van , gespeeld door de vervanger, zullen mee-
tellen voor het eindtotaal. Inlichtingen en voorinschrijven bij 
Joop van Diemen (tel. 0297-546900) of bij het dorpshuis.

12 jan. Van 14.00-15.00 u: proefl es schilderen voor volwassenen in 
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen 
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.

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

19 jan. Van 14.00-15.00 u: proefl es schilderen voor volwassenen in 
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen 
betaling van € 5 materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.

19 jan. Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwas-
senen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. 
Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297-
540444.

19 jan. 11e Open kampioenschap Darten in De Kwakel, Dorpshuis 
De Quakel. Inschrijving vanaf 12.00 u. Kosten: €5,-. Aanvang 
13.30 u.

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

FEBRUARI 2013
1 feb. Bingo in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 

Zaal open: 19.30 u. Aanvang 20.00 u.

 Evenementen vanaf februari 2013 staan op www.uithoorn.nl

W W W . U I T H O O R N . N L

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rond 
de feestdagen
- woensdag 5 december om 16.00 uur gesloten, 
 geen avondopenstelling. Informatiecentrum, Dorpsstraat 15 
 na 16.00 uur ook gesloten. 
- dinsdag 18 december om 16.00 uur gesloten 
 vanwege personeelsbijeenkomst. 
- maandag 24 december hele dag gesloten. Burgerzaken alleen 
 geopend voor aangifte geboorte/overlijden van 10.00-11.00 uur. 
- dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) gesloten.
- woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten. 
- maandag 31 december (Oudejaarsdag) hele dag gesloten. 
 Burgerzaken alleen geopend  voor aangifte geboorte/overlijden 
 van 10.00-11.00 uur.
- dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gesloten.
- woensdag 2 januari vanaf 10.00 geopend.

RENOVATIE GEMAAL AAN 
MGR. NOORDMANLAAN

Deze week begint Hoebe Techniek 
in Water BV uit De Rijp met de werk-
zaamheden voor het renoveren van 
het gemaal bij de Mgr. Noordman-
laan. 
De werkzaamheden bestaan hoofd-
zakelijk uit het vervangen van een 
betonnen put door een nieuwe put 
van kunststof. 

Afsluiting
Voor de uitvoering van de werkzaam-
heden is het noodzakelijk om het 
voetpad tussen Mgr. Noordmanlaan 
26 en 38 af te sluiten. De fietsbrug 
blijft gewoon beschikbaar.

Parkeerplaatsen
Tijdens de werkzaamheden is een 
aantal parkeerplaatsen bij huisnum-
mer 22, 24, en 26 ingericht als opslag-
plaats. Daarover zijn borden geplaatst. 
Bewoners kunnen tijdens deze perio-
de parkeren in de directe omgeving, 
bijvoorbeeld de Anjerlaan. De werk-
zaamheden duren afhankelijk van het 
weer naar verwachting twee weken. 

Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer B. Schramm 
van de afdeling Leefomgeving via te-
lefoonnummer (0297) 51 31 11 of per 
e-mail gemeente@uithoorn.nl t.a.v. 
de heer B.R. Schramm. 

WERK IN 
UITVOERING

AANLEG EXTRA PAR-
KEERVOORZIENINGEN 
EN 30 KM-ZONE HÉLÈNE 
SWARTHLAAN E.O.

Deze week is aannemer AW Vessies 
Infra BV uit Lisse begonnen met de 
uitvoering van dit verkeersplan. We 
verwachten dat de werkzaamheden 
afhankelijk van de weersomstandig-
heden circa drie weken duren. De 
overlast die u van het werk onder-
vindt probeert de aannemer tot een 
minimum te beperken.

Wat gaat er gebeuren? 
- Aanleggen 11 parkeerplaatsen 

aan Leopoldlaan
- Aanleggen 12 parkeerplaatsen 

aan Hélène Swarthlaan
- Aanleggen 6 parkeerplaatsen aan 

Boutenslaan
- Aanleggen 17 tijdelijke parkeer-

plaatsen aan Rodenbachlaan
- Opheffen drempelconstructie op 

Pieter Langendijklaan
- Plaatsen twee 30 km-zone bor-

den en herstellen drempel tussen 
 - Arthur van Schendellaan en Ro-

denbachlaan en Van Deyssellaan
 - Aanbrengen en inzaaien van 

grond op de plaats van de oude 
kruipruimte van de school.

In het voorjaar van 2013 worden ge-
le strepen aangebracht op de trottoir-
banden van de Van Deyssellaan (te-
genover huisnummer 6 t/m 28) en de 
Hélène Swarthlaan (huisnummer 3 
t/m 9) voor het parkeerverbod. Tot die 
tijd wordt het verbod aangeduid met 
verkeersborden.

Vragen?
Voor meer info kunt u contact opne-
men met de heer B. Willemse of de 
heer L. Disseldorp van de afdeling 
Leefomgeving. Zij zijn tijdens kan-
toortijden telefonisch te bereiken via 
0297-513111.

ALGEMENE INFORMATIE

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 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht. 

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk: 
- Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012. Ter inzage 

van 25 oktober t/m 6 december 2012. Contactpersoon: mevrouw L. van Stal, 
tel. (0297) 513 111.

- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas 17 november 2012. Ter inzage van 7 no-
vember t/m 19 december 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, 
tel. (0297) 513 111. 

- 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) 513 111.

- 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) 513 111.

- 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) 
513 111.

- 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) 513 111.

Vervolg op volgende blz.
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- 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) 513 111.

- Anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage 
van 30 november t/m 28 december 2012. Contactpersoon; mevrouw A. Ste-
vens, tel. (0297) 513 111.

- 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.

 inGediende aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een schutting en een overkapping. Ontvangen 22 november 2012.

 Verleende (OmGeVinGs-)VerGunninGen
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Zegge, vergunning aan Van Tour Den Haag B.V. voor het plaatsen van voor-

werpen op of aan de weg van 12 november 2012 t/m 28 maart 2013. Bezwaar 
t/m 9 januari 2013.

dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16, vergunning aan de exploitant van Discafé Het Dorp 

voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2013. Bezwaar 
t/m 10 januari 2013.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk, vergunning aan Jos van der Lubbe B.V. voor het plaatsen 

van voorwerpen op of aan de weg van 27 november t/m 14 december 2012. 
Bezwaar t/m 11 januari 2013.

thamerdal
- Gerbrandylaan, vergunning aan mevrouw Meijer voor het plaatsen van voor-

werpen op of aan de weg van 26 november t/m 21 december 2012. Bezwaar 
t/m 8 januari 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, melding ontvangen van Tjiep! voor het organi-

seren van een snuffelmarkt op 30 november 2012 van 8.30 – 16.30 uur.

 bekendmakinG Openbare VerGaderinGen 
 welstandscOmmissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 nadeelcOmpensatieVerOrdeninG Gemeente uithOOrn 2012 
Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 139 van de 
Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 novem-
ber 2012 de Nadeelcompensatieverordening gemeente Uithoorn 2012 heeft vast-
gesteld. 
in werking
De verordening treedt in werking met ingang van 6 december 2012.

ter inzage
De verordening ligt gedurende twaalf weken ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Binnenkort is de 
verordening ook in te zien op de website www.uithoorn.nl (Uithoorn Regelingen-
bank).
Verleende mandaten
Voor het uitvoeren van deze verordening zijn de onderstaande mandaten ver-
leend. Deze mandaten treden eveneens op 6 december 2012 in werking. Het col-
lege van burgemeester en wethouders heeft de mandaten verleend aan het hoofd 
van de afdeling Leefomgeving, dan wel aan het hoofd van de afdeling Ontwikke-
ling (afhankelijk van project of schadeveroorzakend besluit).

artikel onderwerp

2, lid 3 het op een andere wijze plaatsvinden van compensatie
4, lid 4 het beoordelen van het verzoek op volledigheid
5, lid 4 het op advies van de adviseur toekennen aan de verzoeker van een 
  bijdrage in de door hem gemaakt kosten ter zake van door een derde 
  verleende rechtsbijstand of andere deskundige bijstand
6, lid 2 het verlengen van de beslistermijn
6, lid 5 het niet voorleggen van het verzoek aan de adviseur
7, lid 2 het informeren van de verzoeker over de opdracht aan de adviseur 
  en de te volgen procedure
8, lid 1 het aanwijzen van een adviseur
8,lid 2 het aanwijzen van een tweede adviseur
10  het op de hoogte stellen van de verzoeker van de aanwijzing 
  van (de) adviseur(s)
11, lid 2 het aan de adviseur ter beschikking stellen van informatie
12, lid 1 het aanwijzen van personen die de adviseur bijstaan
13, lid 2 het aanhouden van de beslissing
14, lid 2 het toekennen van een voorschot
14, lid 6 het verlangen van een zekerheidstelling
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