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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

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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Andere openingstijden 
gemeentehuis 
20 december 2011 
Het gemeentehuis is vanwege een personeelsbijeenkomst op dins-
dag 20 december vanaf 12.00 uur gesloten. Telefonische bereikbaar-
heid op 20 december: van 8.30 tot 12.00 en van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
 
26 december 2011
Op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) is het gemeentehuis 
gesloten.

2 januari 2012
Op maandag 2 januari is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur open.

Afvalscheidingdepot aan 
industrieweg op 24 en 
31 december eerder gesloten
Het scheidingsdepot is op 24 en 31 december vanaf 15.30 uur gesloten.

Gladheid door bevriezing van natte 
weggedeelten, sneeuw en ijzel kan 
over het algemeen voorkomen in de 
periode van 1 november tot 1 april. 
Om de veiligheid te bevorderen regelt 
de gemeente gladheidbestrijding op 
wegen en fietspaden. Deze zijn ver-
deeld in twee prioriteiten.

Prioriteit 1
Dit zijn de hoofdroutes en fietspaden 
die de gemeente vooraf en bij alar-
mering strooit. Hierbij worden de toe-
gangswegen en parkeerplaatsen bij 
winkelcentra meegenomen.
Tijdens extreme situaties -indien 
gladheid tenminste drie dagen of lan-
ger aanhoudt- en tijdens sneeuw of 
ijzel moet intensiever worden ge-
strooid. Deze situatie wordt per om-
standigheid op maat ingevuld door 
bijvoorbeeld extra strooibeurten te 
houden. 

Prioriteit 2
Dit zijn de binnenstraten, bushaltes 
en winkelcentra die achteraf worden 
gestrooid. Deze route wordt hoofdza-
kelijk in eigen beheer -aansluitend op 
de hoofdroute- gestrooid. In verband 
met de toegankelijkheid van openba-
re gebouwen en centra voor ouderen 
heeft dit speciale aandacht. Gemid-
deld komt deze situatie 3 à 4 maal per 
jaar voor.

extreme 
weersomstandigheden
Tot slot is voor extreme weersom-

standigheden een aparte route aan-
gewezen. Op deze route bevinden 
zich alleen de belangrijkste door-
gaande wegen om zo enige door-
stroom van verkeer te laten plaats-
vinden.

uw eigen 
verantwoordelijkheid
Het bovenstaande betekent niet dat 
altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn. 
Burgers hebben ook een eigen ver-
antwoordelijkheid.
De gemeente doet dan ook een drin-
gend beroep op u om gladheid op 
voetpaden grenzend aan uw perceel 
zelf te bestrijden. Als service kunnen 
inwoners van Uithoorn en De Kwa-
kel op de gemeentewerf aan de Indu-
strieweg 25, zelf gratis 7,5 kg strooi-
zout ophalen. Neem hiervoor s.v.p. 
zelf een emmertje of plasticzak mee.

Beleidsplan gladheid-
bestrijding en actieplan 
staan op www.uithoorn.nl
Hoe de gemeente de gladheid aan-
pakt is beschreven in het beleidsplan 
gladheidbestrijding. In het bijbeho-
rende actieplan is vastgelegd hoe er 
wordt gestrooid. U kunt dit bekijken 
via www.uithoorn.nl

Voor meer informatie over de glad-
heidbestrijding en de routes kunt u 
ook terecht bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis waar de routes en het 
actieplan gladheidbestrijding 2011-
2012 ter inzage liggen.

Gladheidbestrijding

Inbraakpreventiebijeenkomst in Praktijkschool Uithoorn

De laatste jaren stijgt het aantal wo-
ninginbraken in Uithoorn. Om dit ver-
schijnsel tegen te gaan werken ge-
meente, politie en justitie nauw sa-
men. Een belangrijke activiteit is in-
braakpreventie. Inmiddels hebben in 
samenwerking met Eigen Haard, po-
litie en gemeente twee druk bezoch-
te inbraakpreventieavonden plaats-
gevonden op 22 en 29 november 
2011. Onderdeel van het project in-
braakpreventie is het gratis aanbie-
den (incl. montage) van een zogehe-
ten deurkierstandhouder aan minder 
draagkrachtige ouderen en gehandi-
capten. De gemeente Uithoorn werkt 
h i e r b i j  s a -
men met de 
politie, Eigen 
Haard ,  he t 
bedrijf Probin 
Aalsmeer en 
stichting Bel-
klus.

Hoe vraagt u aan?
Bent u ouder dan 65 jaar en heeft 
u een sociale huurwoning? Meld u 
zich dan aan voor een gratis deur-
kierstandhouder. U kunt hiervoor op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur 
contact opnemen met de Belklus, te-
lefoonnummer (020) 647 10 89 of 06-
54340370. Zij komen de deurkier-
standhouder gratis monteren van-
af 15 januari 2012. Hierbij ontvangt 
u ook een schriftelijke gebruiksaan-
wijzing.

Hoe werkt Belklus?
Belklus hanteert bij klussen die zij 
uitvoert meestal een wachttijd van 
slechts 2 dagen. Bij grote belangstel-
ling voor dit project kan het echter 
zijn dat er enige wachttijd optreedt, 
voordat de deurkierstandhouder ge-
plaatst kan worden. De medewerkers 
van Belklus legitimeren zich bij de af-
spraak voor de montage.

Houd indringers buiten de deur:
schaf een deurkier-
standhouder aan

Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 
van hun activiteiten in Uithoorn en De 
Kwakel èn hun financiële positie aan-
spraak te kunnen maken op steun 
kunnen vóór 26 maart 2012 een on-
derbouwde subsidieaanvraag indie-
nen. Daartoe behoort ook een zo re-
cent mogelijk inzicht in de financië-
le positie van de aanvrager. De aan-
vraag moet worden gericht aan:

Stichting Burgemeester Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn

subsidiecriteria
De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van financiële steun aan instellingen 

en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maat schappelijke activiteiten. Het 
Burgemeester Kootfonds verleent in 
beginsel geen bijdrage in gewone uit-
gaven. Die moeten bekostigd kunnen 
worden uit de normale inkomsten, zo-
als contribu ties en dergelijke. De sub-
sidieaanvragen worden in april 2012 
door het bestuur van Stichting Burge-
meester Kootfonds beoordeeld. Alle 
aanvragers krijgen schriftelijk bericht 
van de beslissing.

nadere info
Voor nadere informatie kunt u 
zich wenden tot de heer 
T.J.J. Schrandt, tel. 
513185.

Aanvragen subsidie 2012 bij 
Burgemeester Kootfonds

Op 1 januari 2012 gaat het tarief voor 
een Nederlandse Identiteitskaart 
(NIK) voor kinderen jonger dan 14 
omhoog van € 9,20 naar € 30,00. 
Wanneer u vóór 1 januari een NIK 
voor uw kind aanvraagt, moet u reke-
ning houden met een mogelijk lange-
re wacht- en levertijd.

Vereisten voor niK
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten 
voor de aanvraag van een NIK schrif-
telijk toestemming hebben van hun 
ouders of van degene die het gezag 
over hen uitvoert. Zowel bij de aan-
vraag als bij het ophalen van de NIK 
moet het kind zelf aanwezig zijn. Bij 
de aanvraag moeten alle in het bezit 
zijnde andere reisdocumenten wor-

den 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. 

wanneer kunt u aanvraag 
doen?
Voor de aanvraag van een NIK kunt 
u terecht op onze reguliere ope-
ningstijden. Daarnaast kunt u op de 
maandag, dinsdag en dondermid-
dag na 14.00 uur een afspraak ma-
ken 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 0297-
513111.

Vanaf 12 december wordt het riool 
in de gemeente Uithoorn opnieuw 
gereinigd. Ook op zaterdag 17 de-
cember vinden reinigingswerkzaam-
heden plaats. Het streven is dat de 
werkzaamheden per 23 december 
zijn afgerond. Het weer speelt bij de-
ze planning een belangrijke rol.

waarom wordt het riool 
gereinigd?
Elk jaar laat de gemeente de riolen in 
een deel van Uithoorn inspecteren en
reinigen, zodat deze beter functione-
ren. Bij de inspectie kunnen we zien 
of er scheuren in de buizen zitten of 
dat er iets anders mis is.

wordt mijn riool gereinigd?
Hieronder leest u per buurt in welke 
straten het riool wordt gereinigd.
- thamerdal: Nicolaas Beetslaan, 

Potgieterlaan, Guido Gezellelaan, 
Staringlaan en Couperuslaan

- Legmeer: Muur, In het Midden, 
Groene Boord, Klein Hoefblad, 
Knautia, Korenbloem en Aan de 
Kant. 

- Zijdelwaard: Leopoldlaan, A. van 
Schendellaan, Van Deyssellaan, 
Boutenslaan, Rodenbachlaan, 
Helene Swarthlaan en Pieter Lan-
gendijklaan.

wat moet ik doen?
U doet er verstandig aan om uw wc-
bril en -deksel tijdens de werkzaam-
heden te sluiten en te verzwaren 
met een emmer water. Dat voorkomt 
eventuele wateroverlast.U kunt zien 
wanneer ze bij u in de buurt aan het 
reinigen zijn, want dan staat er een 
grote vrachtwagen bij de putten in de 
straat. Omwonenden krijgen ook nog 
een brief van de aannemer over de 
werkzaamheden.

Vragen?
Met vragen kunt u terecht bij de heer 
J. Groenheide van de firma GP Groot, 
tel. 06-83214905. De contactpersoon 
voor de gemeente Uithoorn is de heer 
R. van de Werf. Hij is te bereiken via 
tel. 0297-513111 of via e-mailadres 
gemeente@uithoorn.nl t.a.v. de heer 
Van de Werf.

Reiniging van het riool

stijging tarief nederlandse 
identiteitskaarten voor 
kinderen onder 14 jaar
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Activiteiten kAlender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het 
ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op 
onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- 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 buurt-
beheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
middag vrij spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: €1,75 p.p. (incl. 

1x koffie/thee).
tot 18 dec. 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. 

16 dec. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
17 dec..  Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uit-

hoorn. Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 
uur. Duur wandeling: tot ong. 12.30 uur. Deelname gratis, aan-
melding niet nodig. Info: 0297-287223 / yfke.zijlstra@casema.
nl. Zie ook: www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn/

17 dec.  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.

17 dec. Familieconcert in kader 100e geboortedag Annie M.G. 
Schmidt. Joanna de Gruiter (zang) en Anton Furnée (piano) 
vertolken bekende liedjes van Annie. Plaats: Openbare bibli-
otheek Uithoorn, A. Arienslaan. Tijd: 15.30-16.30 uur. Kosten: 
€6,50; bibliotheekpashouders: €5,50. In voorverkoop nog een 
korting van €1,-. Reserveren via: www.debibliotheekamstel-
land.nl. Of in de bibliotheek zelf. 

18 dec. Kamerkoor Franz Liszt, kerstconcert, Thamerkerk, start 14.30 
uur. Kosten € 12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijl-
man@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 v/a 
11.00 uur. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl

3 jan. Atelier De Rode Draad, schilderles, Spelend schilderen, licht 
en donker. Lesduur:10.00-13.00 uur. Je werkt met houtskool 
en krijt. Kosten: € 32,50. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmel-
den bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.
nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl

6 jan. De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor 
kinderen van 4 t/m12 jaar. Tijd: 12.30-15.00 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 hand-
matig instelbare camera. 10 lessen op vrijdag eens in de 2 
weken. Tijd: 20.00-22.30 uur. Kosten: €123,50. Nadere info: 
www.crea-uithoorn.com en crea@xs4all.nl

6 jan. Nieuwjaarsbridgedrive van Soroptimistclub Uithoorn/De Ron-
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- de rioolsleuf in de A. Fokkerweg 
tussen de Industrieweg en nr. 
5/20;

- de rioolsleuf in de Amsterdamse-
weg.

Voor de werkzaamheden moet de 
weg over de hele breedte worden af-
gesloten. Omleidingen staan op bor-
den aangegeven. Het tankstation op 
de A. Fokkerweg is vanaf de Wie-
gerbruinlaan bereikbaar. Vanwege 
de volledige afsluiting van de Petrus 
Steenkampweg vanaf Wilhelminaka-
de tot de kruising Amsterdamseweg/
Industrieweg is de Thamerweg be-
reikbaar via de Burg. Van Meetelen-
straat en Molenlaan. 
Met vragen over deze werkzaamhe-
den kunt u terecht bij de heer L. Dis-
seldorp of de heer E. Wanningen. 
Beiden zijn bereikbaar via telefoon-
nummer 0297- 513111.

tijdelijk hondenborden
Veel mensen die de hond uitlaten 
houden zich goed aan de regels voor 
de hondengebieden. 

Maar jammer genoeg niet ieder-
een. De gemeente krijgt nog heel 
wat klachten over hondenpoep op 
andere groenstroken, de stoep en 
zelfs op speelveldjes. Dit komt voor-
al voor op groenstroken of speelveld-
jes die grenzen aan een hondenroute 
of -losloopgebied. Om nog eens ex-
tra duidelijk te maken dat dit niet de 
bedoeling is, plaatsen we op diverse 
overlastplaatsen tijdelijke borden, die 
extra duidelijk moeten maken dat de-
ze plekken geen onderdeel zijn van 
het hondenuitlaatgebied.

de nieuwe locaties 
De komende periode zijn de borden 
te vinden op of rond: Frees (bij de 
brug), Zegge (bij voetpad en speel-
plaats), Grift en Alexanderpoort.

extra controles
Op de plekken waar de borden staan, 
controleren de gemeentesurveillan-
ten extra. Bij constatering van een 
overtreding kunt u een boete krijgen. 

de algemene regels
In Uithoorn zijn de hondenroutes 
en hondenlosloopgebieden duide-
lijk aangeduid met opvallende bor-
den en paaltjes. De paaltjes met rode 
(uitlaatroute) en groene (losloopge-
bied) plaatjes geven de grenzen aan. 
Op de losloopgebieden hoeven hon-
dendrollen niet te worden opgeruimd 
en mogen honden los lopen. Maar op 
de hondenroutes moeten de honden 
zijn aangelijnd en moeten de drollen 
op verhardingen worden opgeruimd. 
In het groen mogen ze blijven liggen. 
Overal elders moet de hond altijd zijn 
aangelijnd en moet de poep worden 
opgeruimd. Op speelplaatsen mogen 
honden helemaal niet komen. Meer 
informatie kunt u vinden op http://
www.uithoorn.nl/Wonen_en_wijken/
Leefomgeving_en_buurten/Honden

nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen bij voorkeur via 
e-mail (gemeente@uithoorn.nl, o.v.v. 
hondenborden), of telefonisch (513111) 
of schriftelijk (gemeente Uithoorn, post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn) een locatie 
voor tijdelijke hondenborden voorstel-
len. Geregeld worden de borden op 
een nieuwe locatie gehangen.

nieuwe locatie tijdelijke 
hondenborden

de Venen in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Kos-
ten: €20,- per paar. aanmelden: caro.toebosch@tele2.nl infor-
matie: 0297-241241 of 0297-567446.

7 jan. Atelier De Rode Draad, schilderles, Spelend schilderen, een 
nieuw begin. Lesduur:13.30-16.30 uur. Je werkt met houtskool, 
krijt en aquarelverf. Kosten: €32,50. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 
6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@joke-
zonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl

7/8 jan. Nieuwjaarsexpositie van Thamen Collectief in Galerie Fort aan 
de Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: 12.00-17.00 uur. 
Kleuren voor kinderen, demonstraties en meeschilderen aan 
een groepswerk.

10 jan. Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op 
dinsdagavond van 20.00-22.00 uur. Kosten: €155,-. Na afloop 
van de training ben je in staat om meer ruimte voor jezelf in te 
nemen in verschillende situaties. Kijk op:www.derijktrainingen.
nl om je in te schrijven of bel met 06-53505222.

10 jan. Start van serie van 10 lessen Het heelal-sterrenkunde voor ie-
dereen. Kosten: €112,-. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon 
0297-561291

12 jan. Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier 
de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kos-
ten: €107,-. Tijd: 20.00-21.30 uur op donderdag om de ande-
re week. Duurt t/m 14 april 2012. nadere info: carladebrave@
gmail.nl; 0297-567773.

15 jan. Vocal Power treedt op in Thamerkerk. Drie zangeressen zin-
gen ballads, gospel en Nederlandse liedjes. Aanvang:14.30 
uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl

16 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, 
Kleur Bekennen Zes lessen. Cursus duurt tot 26 maart 2012. 
Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 
6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@joke-
zonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl

18 jan.  Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39. 
Tijd: 12.30-13.15 uur. De Bibliotheek Amstelland verzorgt tij-
dens de start van de Nationale Voorleesdagen in Brede School 
Legmeer een interactieve voorleesactiviteit. De Nationale 
Voorleesdagen helpen om kinderen tot 6 jaar te laten genie-
ten 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, lo-
kaal 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 Ate-

lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, in-
fo@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl

21+28 jan. 15.00-17.00 uur, aanmelden voor de schilderscursussen in 
Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, 
info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl ; website www.atelier-
penseelstreek- uithoorn.nl 

21 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, 
Kleur Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012. 
Aanvang: 13.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt. 
Kosten €210,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij 
Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uit-
gebreide info op www.jokezonneveld.nl

26 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, 
Kleur Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012. Les 
van 9.30-12.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt. Kos-
ten €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke 
Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebrei-
de info op www.jokezonneveld.nl

 evenementen vanaf februari 2012 staan op 
 www.uithoorn.nl

viering jaarwisseling in 
de kwakel
Ook dit jaar hebben gemeente, po-
litie, brandweer en Stichting Vuur-
werkgroep De Kwakel in goed over-
leg een draaiboek samengesteld om 
de viering van de jaarwisseling weer 
tot een succes te maken. De Stich-
ting Vuurwerkgroep De Kwakel be-
staat uit een aantal enthousiaste in-
woners van De Kwakel die de afge-
lopen jaren met veel inzet hebben bij-
gedragen aan een goed verloop van 
de jaarwisseling. De viering zal net 
als in voorgaande jaren plaatsvinden 
op het pleintje Kerklaan/Drechtdijk.
 
Feesttent en vuurkorven
Op zaterdag 31 december 2011 vin-
den de festiviteiten plaats in de feest-

tent in het centrum van De Kwakel, 
ter hoogte van de Kerklaan/Drecht-
dijk. Op het plein komen vuurkorven 
te staan voor een sfeervol geheel. 

verkeersmaatregelen
Veiligheid is belangrijk ook tijdens 
de Oud en Nieuw viering. Daarom 
worden Kerklaan en het deel van de 
Drechtdijk tussen Mgr. Noordman-
laan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31 
december 2011 vanaf 23.00 uur af-
gesloten voor alle verkeer. Deze af-
zetting duurt tot 1 januari 2012, 02.30 
uur. Iedereen krijgt het dringende ad-
vies om tijdens de afzettingsperiode 
zijn/haar auto in de Mgr. Noordman-
laan op de parkeervlakken te zetten. 

controle
Vrijwilligers en politie surveilleren in 
en rondom De Kwakel. Ze zullen on-
der andere in de gaten houden of er 
sprake is van vandalisme. De politie 
zal controleren of er volgens de re-
gels vuurwerk wordt afgestoken. Dit 

mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00 
uur tot 02.00 uur Nieuwjaarsnacht. 
 
Openbaar vervoer
Connexxion rijdt een beperkte dienst. 
De laatste rit op 31 december 2011 is 
rond 20.00 uur.

AsFAlterinG diverse 
weGen Op 17 en 
18 december

Op zaterdag 17 en zondag 18 decem-
ber 2011 worden de volgende wegen 
of weggedeelten geasfalteerd:
-  C. Verolmelaan en T.J. Twijnstra-

laan;
- J. Enschedeweg en de rioolsleuf 

in de Ambachtsweg;



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. He-
laas 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 
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.

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
14 DECEMBER 2011

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

 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 Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk:
- 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 Brusselfl at 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@wa-
ternet.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 ja-
nuari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 5 op-

slagcontainers. Ontvangen 5 december 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Canadese Gans 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 

een opbouw boven de garage. Ontvangen 9 december 2011.

 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING
Thamerdal
- Zijdelveld 54, buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het ver-

groten en het opnieuw indelen van het bestaande pand. Bezwaar: t/m 16 janu-
ari 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 20, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van 

Dans- en Partycentrum Colijn B.V. t/m 31 december 2014..Bezwaar t/m 16 ja-
nuari 2012.

- Johan Enschedeweg, C. Verolmelaan, Fokkerweg, Amsterdamseweg. Onthef-
fi ng van het geluid voor asfalteringswerkzaamheden op 17 en 18 december 
2011 van 07.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 23 januari 2011.

- Industrieweg 7, omgevingsvergunning voor het verwijderen van een bestaand 
dak en het vergroten van de eerste verdieping van een kantoor. Bezwaar: t/m 
18 januari 2012. 

De Kwakel
- ’t Fort 55, Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café Bar 

‘t Fort voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Be-
zwaar t/m 19 januari 2012.

- Noorddammerweg 30, Drank- en horecavergunning verleend aan de exploitant 
van Health & Racquet Club B.V. Bezwaar t/m 19 januari 2012.

- Boterdijk 173, omgevingsvergunning voor het slopen van een woning met bij-
behorende bijgebouwen..Bezwaar: t/m 18 januari 2012.

- Vuurlijn 24, omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmasten op honk- 
en softbalveld. Bezwaar: t/m 18 januari 2012.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 47, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van 

Hans Snacks t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 11 januari 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 32, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van Het 

Rechthuis aan de Amstel B.V. t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 16 januari 
2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100b, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de 

exploitant van Cafetaria Friends t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 13 janu-
ari 2012.

- Antoon Coolenlaan 15, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 20 januari 2012.

 DIVERSE VERORDENINGEN VASTGESTELD
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verorde-
ningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden. 
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 1 december 2011 de volgende be-
sluiten genomen: De ‘Verordening werkgeverscommissie en rechtspositie griffi e 
gemeente Uithoorn, 2011’; de Arbeidsvoorwaardenregeling griffi e gemeente Uit-
hoorn, 2011’; ‘Delegatie en benoemingsbesluit werkgeverscommissie’. 



Met VVD-raadslid Daniël Wolffensperger  
nemen we een kijkje bij de Zijdelweg, een 
weg met een voorbeeldfunctie voor een  
volgend verkeersproject in Uithoorn: de aan-
pak van de tweede ontsluiting op de N201.

Daniël Wolffensperger 
staat langs de altijd drukke 
Zijdelweg. De belangrijke 
toegangsweg werd deze  
zomer gereed gemaakt voor 
de aansluiting op de N201. 
“De omlegging van de N201 
houdt Uithoorn flink bezig”, 
vertelt Wolffensperger. 
“Dat is ook niet zo gek.  
De Zijdelweg is erg belang
rijk voor Uithoorn.”

Geslaagd project
Wolffensperger is tevreden 
met het resultaat dat met  
de Zijdelweg is geboekt.  
Hij kijkt om zich heen,  
naar de verbrede weg en de 
vernieuwde kruispunten, 
en zegt dan: “Natuurlijk 
zorgden de werkzaamheden 
voor overlast. Maar we  
kunnen terugkijken op  
een geslaagd project.  

Het is mooi en praktisch  
geworden. Wat mij betreft 
vervult de Zijdelweg een 
voorbeeldfunctie.”

Vrachtwagens
De Zijdelweg moet onder 
meer een voorbeeld zijn 
voor een project dat zich  
komend jaar aandient. Het 
werk is namelijk nog niet 
gedaan: ook de andere kant 
van het dorp moet gereed 
worden gemaakt voor de 
aansluiting op de N201.  
Het gaat hier om de  
Amsterdamseweg, die  
nu nog het domein is van 
vrachtwagens en andere  
bezoekers van het indus
trieterrein. Maar dat wordt 
anders. Wolffensperger:  
“De Amsterdamseweg 
wordt straks van groot  
belang voor veel inwoners 
van onze gemeente.”

Planvorming
Begin 2012 wordt gestart 
met de aansluiting van de 

Amsterdamseweg op de 
N201. Ook start volgend  
jaar de planvorming  
rond de aansluiting van  

de andere zijde van de  
Amsterdamseweg. Het  
hele project moet voor de  
opening van de nieuwe 
N201 gereed zijn.

Verkeersveiligheid
Als raadslid zal Wolffens
perger er op letten dat  
de kosten beperkt blijven  
en dat planningen worden 
gehaald, zodat er geen  
onnodige overlast ontstaat. 
Daarnaast heeft de verkeers
veiligheid zijn aandacht. 
“Als gemeente willen we  
zeker weten dat de weg  
op elk moment veilig is.”
Wat voor Wolffensperger 
voorop staat: “Als VVD zijn 

wij groot voorstanders van 
een goede bereikbaarheid. 
Dat je eenvoudig van A naar 
B kunt, ook dat hoort bij 
prettig wonen in Uithoorn.” 

Tevreden
Het raadslid is vol vertrouwen 
dat de tweede ontsluiting op 
de N201 hieraan bijdraagt. 
“Ik verwacht dat we straks 
even tevreden terugkijken 
op dit project als we nu doen 
op de Zijdelweg.”  

R a a d s a G e n d a

Datum: 15 december 2011 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening 

2    Inspreken burgers 

3    Ontwikkeling  
Zijdelwaard 19.40 uur

4    Bestemmingsplan  
Amsterdamseweg  
20.30 uur

5    Uitvoeringsnota Ruimte 
voor Ruimte 21.00 uur

6   Actualisering  
Structuurvisie 21.30 uur

7    Onderzoek governance 
structuur Green Park 
Aalsmeer 22.00 uur

Let op: de tijdsduur per  
onderwerp is een inschat-
ting. De eerstvolgende 
raadsvergadering is op 
donderdag 26 januari 2012.

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

“Als gemeente willen  
we zeker weten dat de weg  

voor iedereen veilig is”

‘Tweede ontsluiting is belangrijk voor veel inwoners van Uithoorn’

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

Raadslid Daniël Wolffensperger van de VVD

De gemeenteraad vindt  
dat bus 140, de oude recht
streekse verbinding tussen 
Uithoorn, de Ronde Venen en 
Utrecht in ere moet worden 
hersteld. In het politiek debat 
op 1 december werd een  
motie met deze inhoud door 
alle partijen aangenomen. 
Robert Timmers legde  
namens de indienende VVD, 
CDA en Gemeentebelangen 
uit waarom bus 140 zo  
belangrijk is. “Er komen  
regelmatig klachten over 
de bereikbaarheid van 

Utrecht, de verbinding is ver
re van ideaal.” De motie is een 
steunbetuiging aan de raad 
van de Ronde Venen, die al  
op 24 november een motie 
met deze strekking aannam. 
De Ronde Venen kan wel 
wensen indienen bij de  
provincie Utrecht, Uithoorn  
kan dat niet. Collegepartijen 
PvdA en DUS! vonden de  
motie allebei ‘sympathiek’, 
maar maken zich tegelijkertijd 
zorgen over het OV binnen  
de eigen regio. Ze vinden  
het daarom logisch alvast te 

kijken wat er van de stads
regio Amsterdam gevraagd 
kan worden. De VVD is het 
ermee eens dat er proactief 
gehandeld moet worden als 
de concessie voor de stads
regio op tafel komt, omdat de 
lijnen naar Amsterdam en 
Schiphol erg belangrijk zijn. 
Wethouder Levenbach zei  
dat het college van b en w  
bereid is om een brief te 
schrijven naar de provincie 
Utrecht. “We zijn daartoe 
graag bereid, meer kunnen 
we in dit geval niet doen.” 

Raad wil herstel busverbinding Utrecht



Hoe kijk je terug op 2011?
Over 2011 heb ik een tevreden gevoel. Dit komt 
vooral door de kracht en ondernemerszin die 
ik hier heb ervaren. Ondanks de economische 
crisis zie ik dat mensen zich inspannen om te 
overleven voor zichzelf maar ook meedenken met 
elkaar. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de 
Iepenlaan. Dat heeft mij bijzonder getroffen. Ik wil 
ook deze gelegenheid aangrijpen om bewoners en 
ondernemers uit De Kwakel te bedanken voor hun 
inzet en geduld. 

Wat gaat er in 2012 gebeuren?
Komend jaar is het jaar van de concrete stappen. 
De afgelopen periode is veel voorbereid en er zijn 
plannen gemaakt. Op 20 december wordt een 
informatiecentrum geopend aan de Wilhelminakade. 
Daar kunnen bewoners van 9 tot 5 terecht om te 
zien wat, waar, wanneer gebeurt. Ook gaan we meer 
duidelijkheid geven over subsidies. We sturen aan 
op zelfstandigheid en op eigen kracht functioneren. 
De overheid stuurt hierin enkel en geeft waar 
mogelijk een zetje in de goede richting. 

Is er wel geld voor?
Sommige ontwikkelingen kunnen niet wachten. De 
aanpak van het Dorpscentrum bijvoorbeeld. We 
hebben nu de gelegenheid om daar de inrichting 
en samenhang te verbeteren en die kans moeten 
we benutten. Er zijn ook investeerders voor het 
Dorpscentrum met een blik op de lange termijn. 

Heb je nog goede voornemens voor 2012?
Goede voornemens heb ik niet alleen aan het eind 
van het jaar. Ik wil elke dag mijn werk goed doen, en 
er ook zijn voor mijn gezin. 

Wat wens je Uithoorn toe? 
Duidelijkheid op vele fronten. Profi jt trekken van 
geleverde inspanningen. Ik wens bewoners en 
ondernemers dat ze terugzien waarin zij zelf hebben 
geïnvesteerd. Zodat zij kunnen zeggen: dit heb ik 
mede tot stand gebracht. 

“Ik wil mensen bedanken voor 
hun inzet en geduld” 

“Top, er gebeurt van alles en 
jammer dat het nog niet klaar is”

Dorpscentrum heeft investeerders met oog voor de lange termijn.  

Bewoners, Eigen Haard en Gemeente Uithoorn werken aan de toekomst van Europarei. 
Samen op werkbezoek in Capelle aan de IJssel. 

Winter in Holland, dat was aanpoten voor de jongens van de buitendienst. 
(foto: dhr. F. Kuipers)

Samen met de partners uit de regio investeren we in een duurzame samenleving.

Jongeren oriënteren zich op de maatschappelijke stage 
onder begeleiding van Lange Frans.

DE GEMEENTE UITHOORN WENST HAAR INWONERS FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Wat gebeurt waar en wanneer? Informatiecentrum Dorpscentrum aan de 
Wilhelminakade vanaf 20 december geopend.  

Veel actieve (jonge) bewoners tijdens de buurtendag.

Het Libellebos is belangrijk voor Uithoorn. Met bewoners werkten we aan de visie over 
de toekomst van ons Libellebos. 

Inzet en geduld. De ontwikkeling van de Iepenlaan gaat door!

Veel actieve (jonge) bewoners tijdens de buurtendag.

Jeroen Verheijen: Ria Zijlstra:

Hoe kijk je terug op 2011? 
Hoe kijk ik terug? Dat is een lastige vraag en dat 
komt omdat ik er gemengde gevoelens over heb. 
2011 was voor mij een jaar van beweging. Er is 
van alles in gang gezet. Dat maakt 2011 tot een 
heel positief jaar. Maar de resultaten zijn nog niet 
zo zichtbaar als ik het graag had gewild. Je hebt 
een lange adem nodig en ik ben altijd een beetje 
ongeduldig. Vandaar dat 2011 mij een wat dubbel 
gevoel geeft: ‘Top, er gebeurt van alles en jammer 
dat het nog niet klaar is’. 

Wat gaat er in 2012 gebeuren? 
Heel veel hoop ik. In 2011 hebben de 
combinatiefunctionarissen samen met scholen, 
sport- en cultuurverenigingen en kinderopvang 
leuke en leerzame activiteiten voor kinderen 
georganiseerd. Tot nu toe gebeurde dat veelal 
per school. Nu willen de partners samen met de 
gemeente nadenken hoe we in heel Uithoorn en De 
Kwakel een aanbod kunnen realiseren waardoor 
kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaat veel 
meer lokaal aangestuurd worden. Daarmee hopen 
we maatwerk te kunnen bieden in Uithoorn. Tot nu 
toe kozen we voor een regionale aanpak, maar die 
blijkt toch niet helemaal aan te sluiten op de wensen 
en behoeften van onze inwoners. 
En het is leuk om te zien hoe betrokken jongeren 
kunnen zijn. Een prachtig voorbeeld is de 
skatebaan. Die hebben we dit jaar opgeknapt, maar 
daar hebben de jonge skaters zelf ook veel aan 
bijgedragen. Dat is een weg waarop we in 2012 
zeker doorgaan, bijvoorbeeld bij de aanpak van ons 
jeugdbeleid. We hebben via gesprekken met ouders/ 
opvoeders tijdens het opvoedtheater in oktober en 
via de jongerendebatten in november van dit jaar 
ontzettend veel input gekregen. Daar gaan we mee 
aan de slag. 

Verder gaan we ons duurzaamheidsbeleid concreet 
invullen. Daar hebben we de ondernemers en 
inwoners hard bij nodig. We werken daarbij nauw 
samen met de directe buurgemeenten, maar ook in 
een bredere regio rond Amsterdam. Want sommige 
projecten hebben vooral kans van slagen als je ze 
met elkaar oppakt. 

Is er wel geld voor? 
Over het fi nancieren moet je goed nadenken. Voor 
het duurzaamheidsprogramma en ook voor jeugd 
en onderwijs is geld beschikbaar, maar we zullen 
wel kritisch kijken naar hoe we het uitgeven. Op 
jeugd en onderwijs willen we bijvoorbeeld een en 
ander effi ciënter organiseren, dan kunnen we met 
hetzelfde geld straks meer realiseren. 

Heb je nog goede voornemens voor 2012? 
Natuurlijk volop, maar die hangen bij mij niet aan 
de jaarwisseling. Als je iets wilt, moet je dat meteen 
doen. Zo vond ik dat een beetje beweging geen 
kwaad kon en nu loop ik regelmatig een rondje 
hard rond het Zijdelmeer voordat ik naar het 
gemeentehuis ga. 
Ook probeer ik mijn idealen in mijn dagelijkse leven 
in te bouwen. Je kan namelijk wel van alles roepen 
over duurzaamheid, maar dan moet je er ook zelf 
naar handelen. Zo let ik op mijn energieverbruik, 
koop ik veel biologische en fair trade producten 
en het liefst kleding, gemaakt onder goede 
arbeidsomstandigheden. 

Wat wens je Uithoorn toe? 
Ik wens iedereen een bruisend 2012. We lopen 
allemaal wel ergens warm voor. Ik hoop dat het lukt 
om daar ook echt wat mee te doen. Laten we vooral 
kijken naar de kansen en minder naar de ‘beren op 
de weg’. 
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crisis zie ik dat mensen zich inspannen om te 
overleven voor zichzelf maar ook meedenken met 
elkaar. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de 
Iepenlaan. Dat heeft mij bijzonder getroffen. Ik wil 
ook deze gelegenheid aangrijpen om bewoners en 
ondernemers uit De Kwakel te bedanken voor hun 
inzet en geduld. 

Wat gaat er in 2012 gebeuren?
Komend jaar is het jaar van de concrete stappen. 
De afgelopen periode is veel voorbereid en er zijn 
plannen gemaakt. Op 20 december wordt een 
informatiecentrum geopend aan de Wilhelminakade. 
Daar kunnen bewoners van 9 tot 5 terecht om te 
zien wat, waar, wanneer gebeurt. Ook gaan we meer 
duidelijkheid geven over subsidies. We sturen aan 
op zelfstandigheid en op eigen kracht functioneren. 
De overheid stuurt hierin enkel en geeft waar 
mogelijk een zetje in de goede richting. 

Is er wel geld voor?
Sommige ontwikkelingen kunnen niet wachten. De 
aanpak van het Dorpscentrum bijvoorbeeld. We 
hebben nu de gelegenheid om daar de inrichting 
en samenhang te verbeteren en die kans moeten 
we benutten. Er zijn ook investeerders voor het 
Dorpscentrum met een blik op de lange termijn. 

Heb je nog goede voornemens voor 2012?
Goede voornemens heb ik niet alleen aan het eind 
van het jaar. Ik wil elke dag mijn werk goed doen, en 
er ook zijn voor mijn gezin. 

Wat wens je Uithoorn toe? 
Duidelijkheid op vele fronten. Profi jt trekken van 
geleverde inspanningen. Ik wens bewoners en 
ondernemers dat ze terugzien waarin zij zelf hebben 
geïnvesteerd. Zodat zij kunnen zeggen: dit heb ik 
mede tot stand gebracht. 

“Ik wil mensen bedanken voor 
hun inzet en geduld” 

“Top, er gebeurt van alles en 
jammer dat het nog niet klaar is”

Dorpscentrum heeft investeerders met oog voor de lange termijn.  

Bewoners, Eigen Haard en Gemeente Uithoorn werken aan de toekomst van Europarei. 
Samen op werkbezoek in Capelle aan de IJssel. 

Winter in Holland, dat was aanpoten voor de jongens van de buitendienst. 
(foto: dhr. F. Kuipers)

Samen met de partners uit de regio investeren we in een duurzame samenleving.

Jongeren oriënteren zich op de maatschappelijke stage 
onder begeleiding van Lange Frans.

DE GEMEENTE UITHOORN WENST HAAR INWONERS FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Wat gebeurt waar en wanneer? Informatiecentrum Dorpscentrum aan de 
Wilhelminakade vanaf 20 december geopend.  

Veel actieve (jonge) bewoners tijdens de buurtendag.

Het Libellebos is belangrijk voor Uithoorn. Met bewoners werkten we aan de visie over 
de toekomst van ons Libellebos. 

Inzet en geduld. De ontwikkeling van de Iepenlaan gaat door!

Veel actieve (jonge) bewoners tijdens de buurtendag.

Jeroen Verheijen: Ria Zijlstra:

Hoe kijk je terug op 2011? 
Hoe kijk ik terug? Dat is een lastige vraag en dat 
komt omdat ik er gemengde gevoelens over heb. 
2011 was voor mij een jaar van beweging. Er is 
van alles in gang gezet. Dat maakt 2011 tot een 
heel positief jaar. Maar de resultaten zijn nog niet 
zo zichtbaar als ik het graag had gewild. Je hebt 
een lange adem nodig en ik ben altijd een beetje 
ongeduldig. Vandaar dat 2011 mij een wat dubbel 
gevoel geeft: ‘Top, er gebeurt van alles en jammer 
dat het nog niet klaar is’. 

Wat gaat er in 2012 gebeuren? 
Heel veel hoop ik. In 2011 hebben de 
combinatiefunctionarissen samen met scholen, 
sport- en cultuurverenigingen en kinderopvang 
leuke en leerzame activiteiten voor kinderen 
georganiseerd. Tot nu toe gebeurde dat veelal 
per school. Nu willen de partners samen met de 
gemeente nadenken hoe we in heel Uithoorn en De 
Kwakel een aanbod kunnen realiseren waardoor 
kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaat veel 
meer lokaal aangestuurd worden. Daarmee hopen 
we maatwerk te kunnen bieden in Uithoorn. Tot nu 
toe kozen we voor een regionale aanpak, maar die 
blijkt toch niet helemaal aan te sluiten op de wensen 
en behoeften van onze inwoners. 
En het is leuk om te zien hoe betrokken jongeren 
kunnen zijn. Een prachtig voorbeeld is de 
skatebaan. Die hebben we dit jaar opgeknapt, maar 
daar hebben de jonge skaters zelf ook veel aan 
bijgedragen. Dat is een weg waarop we in 2012 
zeker doorgaan, bijvoorbeeld bij de aanpak van ons 
jeugdbeleid. We hebben via gesprekken met ouders/ 
opvoeders tijdens het opvoedtheater in oktober en 
via de jongerendebatten in november van dit jaar 
ontzettend veel input gekregen. Daar gaan we mee 
aan de slag. 

Verder gaan we ons duurzaamheidsbeleid concreet 
invullen. Daar hebben we de ondernemers en 
inwoners hard bij nodig. We werken daarbij nauw 
samen met de directe buurgemeenten, maar ook in 
een bredere regio rond Amsterdam. Want sommige 
projecten hebben vooral kans van slagen als je ze 
met elkaar oppakt. 

Is er wel geld voor? 
Over het fi nancieren moet je goed nadenken. Voor 
het duurzaamheidsprogramma en ook voor jeugd 
en onderwijs is geld beschikbaar, maar we zullen 
wel kritisch kijken naar hoe we het uitgeven. Op 
jeugd en onderwijs willen we bijvoorbeeld een en 
ander effi ciënter organiseren, dan kunnen we met 
hetzelfde geld straks meer realiseren. 

Heb je nog goede voornemens voor 2012? 
Natuurlijk volop, maar die hangen bij mij niet aan 
de jaarwisseling. Als je iets wilt, moet je dat meteen 
doen. Zo vond ik dat een beetje beweging geen 
kwaad kon en nu loop ik regelmatig een rondje 
hard rond het Zijdelmeer voordat ik naar het 
gemeentehuis ga. 
Ook probeer ik mijn idealen in mijn dagelijkse leven 
in te bouwen. Je kan namelijk wel van alles roepen 
over duurzaamheid, maar dan moet je er ook zelf 
naar handelen. Zo let ik op mijn energieverbruik, 
koop ik veel biologische en fair trade producten 
en het liefst kleding, gemaakt onder goede 
arbeidsomstandigheden. 

Wat wens je Uithoorn toe? 
Ik wens iedereen een bruisend 2012. We lopen 
allemaal wel ergens warm voor. Ik hoop dat het lukt 
om daar ook echt wat mee te doen. Laten we vooral 
kijken naar de kansen en minder naar de ‘beren op 
de weg’. 




