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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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Kantoorruimte huren op een 
prima locatie? 
Dat kan bij de gemeente Uithoorn
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/
Hugo de Grootlaan en nabij winkel-
centrum Zijdelwaard ligt gebouw De 
Hoeksteen (ontworpen door de be-
kende architect Gerrit Rietveld) op 
een uitstekende locatie met voldoen-
de gratis parkeergelegenheid in de 
buurt. Reden waarom hier onder an-
dere bibliotheek Amstelland is ge-
vestigd.

Kantoorruimte te huur
In dit gebouw is per direct 111 m² 
BVO (bruto vloeroppervlakte) kan-
toorruimte voor verhuur beschikbaar. 
Deze kantoorruimte ligt op de bega-
ne grond en is uitstekend toeganke-
lijk. 
Vanwege de indeling in diverse ver-
schillende kamers zijn er vele ge-

bruiksmogelijkheden, zoals werkka-
mer, spreekkamer, balie etc.. In over-
leg met de overige huurders kan bo-
vendien gebruik worden gemaakt 
van de op de 1e etage aanwezige 
gemeenschappelijke vergaderruim-
te (45 m² BVO). Dit (mede-) gebruik 
- alsmede de kosten voor gas, elek-
tra, water en schoonmaak gemeen-
schappelijke ruimten - is inbegrepen 
in de nader overeen te komen huur-
prijs. 

Belangstelling?
Geïnteresseerd in het huren van de-
ze kantoorruimte? Neemt u dan con-
tact op met de heer J.H.E. Groene-
veld van de afdeling Ontwikkeling 
van de bestuursdienst van de ge-
meente Uithoorn, tel. 0297-513111.

VeRPLAnten BOmen 
AAn De ZOOm

Op dinsdag 18 en woensdag 19 de-
cember 2012 gaat aannemer BSI- 
Bomenservice zes bomen verplan-
ten langs Aan de Zoom. Het gaat om 
zes essen die nu ter hoogte van Aan 
de Zoom 2 t/m 22 staan. Op 18 de-
cember zijn er voorbereidende werk-
zaamheden en op woensdag 19 de-
cember worden de bomen verplant. 
Door het weer kan het nodig zijn de 
werkzaamheden uit te stellen. 

Vervangen boomstructuur 
Aan de Zoom
De verplanting van de zes bomen 
maakt deel uit van het vervangen 
van de boomstructuur langs Aan de 
Zoom. Eerder waren de essen al 
voorbereid voor verplanting naar de 
Zijdelweg. Maar na herinrichting van 
de Zijdelweg is gebleken dat voor de-
ze bomen daar geen plek meer was. 
Zes van de essen worden nu ver-
deeld over Aan de Zoom. 

Aan de Zoom 
gedeeltelijk afgesloten
Het verplanten van de bomen ge-
beurt met telekranen. Deze machi-
nes nemen zoveel ruimte in dat een 
gedeelte van Aan de Zoom tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden 
wordt afgesloten. Het gaat om het 
gedeelte Aan de Zoom 2 t/m 22 en 
tussen In het Midden en Wikke. De 
kruising van Wederik- Aan de Zoom- 
In het Midden blijft wel bereikbaar. 
Verkeer vanuit de wijk richting Zij-
delweg kan via In het Midden- In het 
Rond of via Zegge rijden. Wij vragen 
u om, net als tijdens het kappen van 
de populieren, uw auto gedurende de 
werkzaamheden elders in de wijk te 
parkeren.

Vragen of opmerkingen?
Dan kunt u contact opnemen met de 
heer E. Valkenburg van de afdeling 
Leefomgeving via tel. 0297-513111 
of per e-mail via gemeente@uit-
hoorn.nl t.a.v. E. Valkenburg.

PLAAtsinG GRAFFiti-
muuR sKAteBAAn 
meeRwijK

In de week van 10 december 2012 
begint aannemer Van Amerongen 
Infra het plaatsen van een graffiti-
muur op de skatebaan in Meerwijk. 
De werkzaamheden duren afhanke-
lijk van het weer naar verwachting 2 
weken. 

Graffitimuur op 
verzoek jongeren
De	plaatsing	van	de	graffitimuur	komt	
voort uit de inrichtingsvisie voor de 
groenzone Meerwijk. Deze inrich-
tingsvisie is samen met bewoners 
van Meerwijk opgesteld en door 
B&W dit voorjaar vastgesteld. In de 
visie gaat het ook over het gedeel-
te rondom de skatebaan. Jongeren 
die hier regelmatig actief zijn konden 
rond het vaststellen van de inrich-
tingsvisie aangeven welke verande-
ringen zij graag in het gebied zouden 
zien. Een van die veranderingen die 
de gemeente met de jongeren heeft 
afgesproken is het aanbrengen van 
een	graffitimuur	langs	de	skatebaan	
in Meerwijk. 

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u 
contact op nemen met de heer B. Wil-
lemse van de afdeling Leefomgeving 
via tel. 0297-513111 of via e-mail ge-
meente@uithoorn.nl t.a.v. B. Willem-
se

weRK in 
uitVOeRinG

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.
 
Boerenkoolmaaltijd
Op zaterdag 29 december is er een 
boerenkoolmaaltijd in en voor het 
dorpshuis met muziek uit de tachtiger 
en negentiger jaren. 

Oud & nieuw
Op maandag 31 december vinden de 
festiviteiten plaats in Dorpshuis De 
Quakel. Er staat dus geen tent meer 
op het plein Kerklaan/Drechtdijk. 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 2012 vanaf 23.00 uur af-
gesloten voor alle verkeer. Deze af-
zetting duurt tot 1 januari 2013, 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. 

Viering jaarwisseling in De Kwakel 

De gemeente Uithoorn is bezig met 
de voorbereidingen voor de gemeen-
tegids 2013. De gemeentegids wordt 
in opdracht van de gemeente Uit-
hoorn verzorgd door De Kleine Me-
dia BV.
In de gemeentegids staan alle ver-
enigingen, instellingen en organi-
saties binnen de gemeente. De ge-
meentegids verschijnt ieder jaar en 
wordt gratis huis aan huis verspreid 
in de hele gemeente.
De Kleine Media BV is inmiddels be-
gonnen met de acquisitie voor de 
nieuwe gemeentegids die in april 
2013 gaat verschijnen. Iedere on-

dernemer in de gemeente heeft de 
mogelijkheid te adverteren in de ge-
meentegids. Binnenkort kunt u als 
ondernemer benaderd worden door 
een vertegenwoordiger van De Klei-
ne Media BV. Hij kan u alle mogelijk-
heden tot adverteren toelichten. 
De vertegenwoordiger is in het be-
zit van een opdrachtbrief van de ge-
meente waarin de gemeente beves-
tigt dat De Kleine Media BV de enige 
officiële	uitgever	is	van	de	gemeente-
gids. Wie eerder meer informatie wil 
over advertentiemogelijkheden kan 
contact opnemen met 0224-210990 
of via www.dekleinemedia.nl

nieuwe gemeentegids uithoorn Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rond de feestdagen
- 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.

Vorige week vertelde ik u over een 
wijziging bij het ophalen van grof 
huisvuil. Dat wordt in 2013 kosten-
dekkend ingezameld. Ook voor klein 
chemisch afval (kca) is er een wijzi-
ging: u kunt dit in 2013 niet meer thuis 
laten ophalen.

wat is chemisch afval? 
U vindt een lijst op de website van de 
gemeente. Spaarlampen en oplaad-
bare batterijen staan ook op de lijst. 
Die zijn wel energiebesparend, maar 
ze moeten apart verwerkt worden. 
Voor een deel kunnen ze opnieuw 
gebruikt worden.

hergebruik
Het	metaal	uit	batterijen	en	accu’s	
is geschikt voor hergebruik. Van het 
zink worden bijvoorbeeld dakgoten 
gemaakt en van het staal spijkers en 
staaldraad. Cadmium komt weer te-
rug in nieuwe batterijen. Ook het glas 
van tl-lampen en spaarlampen wordt 
opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor 
nieuwe lampen. Van foto-ontwikke-
laar	en	-fixeer	is	het	waardevolle	zil-
ver weer bruikbaar. Olie wordt ten 
slotte weer als brandstof benut.

niet opnieuw bruikbaar
Wat niet gebruikt kan worden gaat 
naar speciale verbrandingsovens. De 
hoge temperatuur vernietigt de scha-
delijke stoffen. Reinigingsinstallaties 
zuiveren de gassen die erbij vrijko-
men. Als zelfs verbranden niet mo-
gelijk is, wordt het veilig opgeslagen.

Breng chemisch afval naar 
scheidingsdepot
Ook al past uw chemisch afval in de 
restcontainer, breng het alstublieft 
naar het scheidingsdepot. Liefst in de 
originele verpakking. U kunt ook op 
een etiket schrijven wat voor stof het 
is. Of aan de medewerker op het de-
pot vertellen wat u ervan weet. Gooi 
zulke stoffen nooit bij elkaar, er kan 
een chemische reactie optreden.
Chemische stoffen zijn schadelijk 
voor de gezondheid en het milieu. 
Chemisch afval bevat onder andere 
lood en kwik. Zoals u weet laten wij 
het restafval verbranden. De chemi-
sche stoffen veroorzaken bij verbran-
ding luchtvervuiling. Komt het tussen 
het gescheiden ingezamelde plastic 
of papier, dan bemoeilijkt het de recy-
cling. Wordt chemisch afval zomaar 
ergens gestort dan vervuilt het de bo-
dem en het grondwater. 
Apart wegbrengen is veiliger voor de 
vuilnismannen, beter voor het milieu 
en het kan de gemeente zelfs geld 
opleveren. En dat scheelt u weer in 
de	afvalstoffenheffing.

Binnie

inzameling Klein Chemisch 
Afval gewijzigd

Zoals u wel weet, heeft de gemeente-
raad bij de vaststelling van een slui-
tende programmabegroting 2013 op 
8 november 2012 besloten tot een 
aantal ombuigingen. Een van die be-
sluiten heeft betrekking op het ver-
soberen van de omvang van de ge-
meentepagina met ingang van 2013. 
Deze zal volgend jaar gemiddeld 1 in 
plaats	van	2	krantenpagina’s	omvat-
ten. Daarop zullen wij in elk geval de 

wettelijk verplichte publicaties plaat-
sen. Daarnaast zal al naar gelang het 
aanbod	van	officiële	publicaties	geen	
of heel weinig ruimte overblijven voor 
achtergrondberichten. Ook de rubriek 
Activiteiten en Evenementen vervalt 
per 2013 op de gemeentepagina. U 
kunt activiteiten echter gewoon blij-
ven melden, want we plaatsen de-
ze zoals gebruikelijke wel op de ge-
meentelijke website www.uithoorn.nl

Versoberde opzet gemeente-
pagina met ingang van 2013

wel KCA geen KCA

Accu; batterij Ammonia; spiritus
Benzine; motorolie; afgewerkte olie;  Armatuur
remolie;	oliefilters	 Balpen;	viltstiften
Bestrijdingsmiddel Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur) Cd; diskette
Fotofixeermiddel;	-ontwikkelaar	 Cosmetica
Gootsteenontstopper	vloeibaar	 Foto’s;	dia’s
Injectienaald Fotostopbad; negatieven
Kwikschakelaar Geverfd hout; verduurzaamd hout 
Kwikthermometer Halogeenlamp
Lampenolie Koperpoets; zilverpoets
Medicijnen Nagellak; -remover
Petroleum Snelontkalker
Spaarlamp; tl- en LED-lamp Spuitbus (leeg)
Verf; lak; beits Verfblikken (leeg);
Verfproducten  kwasten met uitgeharde verf
(verdunner; reiniger; afbijtmiddel) Videoband; cassettebandje
Zoutzuur Vlekverwijderaar
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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 evenemen-

tenkalender 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.dag Buurtbeheer staat elke 1e dinsdag v/d maand van 09.30-11.30 
v/d maand u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdel-

waard. U bent daar van harte welkom.
t/m 16 dec. Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht. De 

expositie is te zien tot en met zondag 16 december op donder-
dag en vrijdag 14.00-16.00 u en op zaterdag en zondag 12.00-
17.00 u. Toegang gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl

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 u. 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. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.
22 dec.  Evangelische Christengemeenschap organiseert Kerstmaaltijd 

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

22 dec. Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De 

Merodelaan 1. Bekende en onbekende Kerstliederen/Christ-
mas Carols. Begeleiding: piano en dwarsfl uit. Toegang is gratis 
met een deurcollecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 u. Ein-
de: 21.00 u. Informatie: www.amicitia-uithoorn.nl

23 dec. Nostalgisch kerstconcert in De Schutse. Naast de 50 zangers 
van de X-mas Vocals, die optreden in kostuums in Charles Dic-
kensstijl, verleent de damesvocalgroup Charmony medewer-
king. Toegang gratis. Aanvang: 20.00 u. Zaal open: 19.30 u.

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 u. 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 Ho-
ge Heem. Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u, aan-
vang 19.30 u. Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl o.v.v. 
bridgedrive, naam + naam bridgepartner. Inschrijving defi nitief 
na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebosch.

4 jan.  Sportinstuif van 12.00-15.00 u. in Sportcomplex KDO, (Vuur-
lijn 51, De Kwakel. Bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Tijdens de Instuif kunnen jullie meedoen aan: mini-tennis, free-
running, panna-knockout, zingen, dammen, schaken, scher-
men, acteren, handbal, ritmische gymnastiek, kung fu en er is 
een speciale speelhoek voor de allerkleinsten. Kosten; €2,- per 
kind. Kom in sportieve kleding, binnensportschoenen zijn ver-
plicht. Voor ouders is de kantine en de tribune open, zodat zij 
warm en droog op je kunnen wachten, terwijl jij geniet van alles 
wat er tijdens De Instuif te doen is. Zie ook: https://sites.google.
com/site/cfuithoorn/home

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@bontekoever-
koopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@emmelien-

huisman.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 cur-
sus bestaat uit 10 lessen op woensdagavond, 1x per 2 weken, 
van 20.00-22.30 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier 
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 zorgen. 
De punten van , gespeeld door de vervanger, zullen meetellen 
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: proefles 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: proefles 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 (volwasse-
nen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Uit-
hoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297-540444.

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

30 jan.  Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwas-
senen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl 
tel.0297-540444

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

Zaal open: 19.30 uur. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- BeLeef Buitendijks, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

28 woningen (bouwnummers 1 t/m 22 en 25 t/m 30). Ontvangen 6 december 
2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een be-

schoeiing en een steiger. Ontvangen 3 december 2012.
Thamerdal
- Schermerhornlaan 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

de voorgevel. Ontvangen 30 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 Kwakel
- Achterweg, verklaring van geen bezwaar aan Kom in de Kas regio Aalsmeer 

voor het organiseren van Kom in de Kas op 6 en 7 april 2013.
- Kerklaan, vergunning aan Tour de Your! voor het innemen van een standplaats 

voor de reparatie van fi etsen en de verkoop van fi etsonderdelen op de woens-
dagmiddag vanaf 1 december 2012. Bezwaar t/m 14 januari 2013.

- Vergunning verleend aan Liander Infra West B.V. voor het verplaatsen van de 
MS-leiding ten behoeve van Bouwplan de Oker. Bezwaar t/m 14 januari 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Legmeerplein, eenmalige wijzing van de vergunning aan Bloemenkiosk Silvio 

voor het innemen van de standplaats voor de verkoop van bloemen op 24 de-
cember 2012. Bezwaar t/m 14 januari 2013.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan, vergunning aan Tour de Your! voor het inne-

men van een standplaats voor de reparatie van fi etsen en de verkoop van fi ets-
onderdelen op de donderdag de gehele dag vanaf 1 december 2012. Bezwaar 
t/m 14 januari 2013.

Thamerdal
Vergunning verleend aan Eurofi ber Nederland B.V. voor het aanpassen van het 

openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk ter hoogte van Thamerhorn 
2. Bezwaar t/m 14 januari 2013.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, omgevingsvergunning voor het realiseren van een zol-

derverdieping. Bezwaar: t/m 15 januari 2013.

 MANDATENBESLUIT AANVRAGEN VERGUNNING 
 DRANK- EN HORECAWET
Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Een belang-
rijke wijziging is dat -in plaats van het college van burgemeester en wethouders- de 
burgemeester bevoegd gezag wordt bij vergunningverlening en handhaving. Met 
het oog op deze wijziging heeft de burgemeester besloten om per 1 januari 2013 
de bevoegdheid te beslissen op aanvragen voor een vergunning op grond van arti-
kel 3 Drank- en Horecawet te mandateren aan het hoofd van de afdeling Publieks-
zaken, 1e ondermandaat te verlenen aan de coördinator van het cluster Vergun-
ningen en 2e ondermandaat te verlenen aan de coördinator van het cluster Veilig-
heid en Handhaving. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2013.

 VASTSTELLING VERORDENINGEN DOOR RAAD 
 OP 8 EN 29 NOVEMBER 2012
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken volgens het bepaalde in artikel 
139 van de Gemeentewet bekend dat:
de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 november 2012 heeft besloten tot vast-
stelling van de volgende verordeningen:
- Verordening Afvalstoffenheffi ng 2013 
- Verordening Forensenbelasting 2013 
- Verordening Grafrechten 2013 
- Verordening Hondenbelasting 2013 
- Verordening Lig- en Kadegelden 2013 
- Verordening Precariobelasting 2013 
- Verordening Rioolaansluitingsrecht 2013 
- Verordening Rioolheffi ng 2013 
de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 november 2012 heeft besloten tot 
vaststelling van de volgende verordeningen: 
- Verordening Algemene Rechten 2013 
- Verordening Marktgelden 2013
- Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2013 
Ingangsdatum en inzage
De datum van ingang van de heffi ng is 1 januari 2013 . De verordeningen zijn van-
af 1 januari 2013 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl en liggen 12 weken ter 
inzage in het gemeentehuis.

 GEMEENTEBELASTINGEN AMSTELLAND
Na eerder al met verkregen toestemming van de raad ingestemd te hebben met 
het aangaan van de samenwerking op het gebied van belastingen onder de noe-
mer Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland, maakt het 
college bekend dat het op 4 december 2012 heeft ingestemd met:
- De gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland (de tekst 

van de regeling);
-  Het Reglement automatische incasso 2013;
-  Het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.  
Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013 treden in werking per 1 januari 2013. 
De documenten liggen permanent ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis 
en zijn digitaal in te zien via http://uithoorn.regelingenbank.nl.

 BELEIDSREGELS VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN 2013 AANGEPAST
Het college van B&W van de gemeente Uithoorn heeft op 5 december 2012 de 
beleidsregels voor subsidieaanvragen 2013 aangepast en vastgesteld. Deze aan-
passing betreft de wijzigingen in de subsidieplafonds per beleidsregel, aan de 
hand van de programmabegroting 2013, zoals deze is vastgesteld door de Ge-
meenteraad van Uithoorn in de raadsvergadering van 8 november 2012.
De beleidsregels voor subsidieaanvragen voor kalenderjaar 2013, met daarin op-
genomen de subsidieplafonds, zijn gepubliceerd op de regelingenbank van de ge-
meente Uithoorn http://uithoorn.regelingenbank.nl/ en op de website van de ge-
meente Uithoorn www.uithoorn.nl

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk: 
 - 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-



In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf  
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord  
aan Frank van Kooten, raadslid voor de  
VVD in de gemeenteraad.

1 Waar wil je het op deze 
pagina over hebben?

Over de communicatie van  
de gemeenteraad. Om hier 
werk van te maken, hebben 
we ruim twee jaar geleden 
een werkgroep in het leven 
geroepen. Als raadsfracties 
ben je het per definitie niet 
altijd met elkaar eens, maar 
als het gaat om de zichtbaar-
heid van de raad, hebben 

alle partijen hetzelfde 
belang. Vanuit die vast-
stelling willen we de raad 
zichtbaar, herkenbaar 
en bereikbaar maken.

2 Kun je dat toelichten?
We willen inzicht 

bieden in het proces. Laten 
zien voor welke keuzes de 
gemeente staat en hoe de 
gemeenteraad tot besluiten 

komt. Zo kun je de betrok-
kenheid van inwoners bij het 
werk van de raad en de ge-
meente als geheel vergroten. 
Uit een recent publiekson-
derzoek blijkt dat veel inwo-
ners het gevoel hebben dat 
ze niet worden gehoord. Ook 

begrijpen ze niet altijd wat 
nou precies de functie van 
de raad is. Met die feedback 
willen we graag aan de slag.

3 Begrijp je de reacties 
van de inwoners?

Ik vind het heel herkenbaar. 
Zelf moet ik vaak uitleggen 
wat de gemeenteraad doet. 
De meeste mensen zien  
de raad als onderdeel van  
‘de gemeente’. Terwijl de  
raad zijn eigen rol heeft.  
Wij gaan over de politiek  
op hoofdlijnen. De koers  
uitzetten en deze contro-
leren. Het college van b en 
w gaat vervolgens over de 
uitvoering. Inzicht creëren 
in die verhoudingen is  
een van onze opdrachten.

4 Wat onderneemt de 
raad om de commu-

nicatie te verbeteren?
Een belangrijke verbetering 
was het creëren van een  
eigen online pagina,  
gescheiden van het college 
van b en w. Hierdoor  

hebben we een eigen gezicht 
gekregen. Daarnaast is er 
deze Raadspagina en een  

eigen account op Twitter:  
@RaadUithoorn. Ook is  
er de mogelijkheid tot  
het organiseren van een 
hoorzitting gecreëerd.  
Hierbij kan de raad over  
belangrijke onderwerpen  
in gesprek treden met  
inwoners. We denken ook 
aan vergaderen op locatie 
en het uitnodigen van 
gasten in de raad. Maar 
de animo voor dergelijke 
initiatieven is sterk afhan-
kelijk van het onderwerp.

5 Waar richten de in-
spanningen zich op?

Het doel is directe betrokken-
heid van inwoners. Zodat we 
kunnen werken aan draag-
vlak, al kun je het niet voor 
iedereen goed doen. We willen 
betrokken burgers die nog niet 
verbonden zijn aan politieke 
partij bereiken. Hen prikkelen 
een bijdrage te leveren aan Uit-
hoorn. En zo onze besluitvor-
ming verbeteren. Betrokken 
inwoners maken van Uithoorn 
een mooiere gemeente. 

R a a d s a g e n d a

Datum: 13 december 2012  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat  
+ raadsvergadering

1   Opening debat

2   Vragen raadsleden,  
antwoorden college  
b en w 19.35 uur

3   Gemeenschappelijke  
regeling (Gr) Omgevings-
dienst Noordzeekanaal-
gebied (NZKG) 19.45 uur

4   Voorbereidingsbesluit 
(Vbb) bedrijventerrein 
Uithoorn 20.30 uur

5   Vaststellen bestemmings-
plan (Bp) ‘Zijdelveld 58’ 
21.00 uur

start raadsvergadering
6   Gr NZKG 21.45 uur

7   Vbb bedrijventerrein  
Uithoorn 22.15 uur

8   Bp Zijdelveld 22.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 17 januari 2013. 
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e m e e n t e R a a d  v a n  u i t h o o R n  i n f o R m e e R t  u  o v e R  z i j n  a c t i v i t e i t e n

“Ik moet vaak uitleggen wat  
de gemeenteraad doet”

‘Belangrijk om te tonen hoe raad tot besluiten komt’

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

Vijf vragen aan 
Frank van Kooten 
van de VVD

Vragen over integraal kindercentrum Thamerdal 

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

Wethouder Ria Zijlstra legde 
onlangs plannen voor het 
nieuw te bouwen Integraal 
Kindcentrum Thamerdal 
voor aan de gemeenteraad.  
In dat centrum komen basis-
school De Regenboog, kin-
deropvang en naschoolse op-
vang Solidoe onder één dak, 
zodat onderwijs en opvang 
beter kunnen worden afge-
stemd. Gemeentebelangen 
vroeg zich af waarom de wet-
houder wil bouwen voor het 
huidige aantal kinderen, ter-

wijl er hun aantal in de  
toekomst afneemt en er dus 
lokalen leeg komen. Ook de 
VVD wilde meer weten over 
de te verwachten leegstand. 
De wethouder verzekerde  
de raadsleden dat het aantal 
leegstaande lokalen onder  
de drie blijft en dat de school 
de lokalen vervolgens zal  
verhuren. Ook waren er veel 
vragen over het ontbreken 
van een gymlokaal. Is er 
straks sprake van meer  
verkeersdrukte rondom de 

school als leerlingen naar 
een gymzaal verderop  
worden gebracht? De wet-
houder gaf aan dat oudere 
leerlingen gymen in de 
Scheg en daar op de fiets 
naartoe gaan. Kleinere kin-
deren gebruiken de gymzaal 
van De Dolfijn. De raad wilde 
tot slot weten of omwonen-
den voldoende betrokken 
zijn bij het project. Volgens 
de wethouder is buurtbeheer 
betrokken bij de inrichting 
van de buitenruimte. 
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