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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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COLOFON

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. 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
Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur. Dinsdag,
donderdag, zondag en ofﬁciële
feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Staat uw foto straks een jaar
in onze gemeentegids?
Omstreeks mei 2014 verschijnt de
nieuwe gemeentegids van Uithoorn.
De gemeente wil de gids net als vorig
jaar niet alleen vóór u maken, maar
ook mét u. Als u kijkt in onze huidige gids ziet u al veel foto’s die aan
ons zijn ingezonden. Ook dit jaar zouden wij graag van uw foto’s gebruik
willen maken en maak kans op een
jaar lang uw foto in de gemeentegids.
Wanneer u ook uw foto’s wilt insturen,
dan kunt u tot en met vrijdag 10 januari 2014 uw foto(‘s) sturen naar gemeentegids@uithoorn.nl.

Vermeld daarbij uw naam en adresgegevens en de locatie waar de foto is gemaakt.
Flickr fotoalbum
U kunt ook lid worden van onze
grouppool op Flickr. Upload uw foto’s
snel en gemakkelijk vanaf uw computer of mobiele telefoon en voeg deze
toe aan het fotoalbum van gemeente Uithoorn. Ook in dit fotoalbum selecteren wij foto’s voor de gemeentegids. Hoe u lid kunt worden en foto’s
toe kunt sturen via Flickr leest u hier:
www.uithoorn.nl/fotogemeentegids
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Gezocht: enthousiaste inwoners Openingstijden gemeentehuis
tijdens feestdagen
voor promotie Uithoorn
Stichting Promotie Uithoorn nodigt enthousiaste inwoners uit om
mee te praten over de citymarketing van Uithoorn. Daarvoor organiseert de stichting een ‘inwonersdenktank’ op donderdag 19
december van 19.30-21.00 uur in
Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16
in De Kwakel.
Uithoorn krijgt een nieuw levendig
dorpscentrum met een sfeervolle recreantenhaven. Dit biedt een mooie
kans om Uithoorn beter op de kaart
te zetten, voor bewoners, bezoekers
en ondernemers. Stichting Promotie
Uithoorn (samenwerking tussen gemeente en ondernemers) maakt hier
een plan voor en wil hierin ook graag
de mening van bewoners meenemen.
Als bewoner weet u namelijk het beste wat er leeft in Uithoorn, wat de sterke punten zijn, waarom het er ﬁjn wonen is en wat u in de toekomst graag
anders zou willen zien.
Inwonersdenktank
Tijdens de inwonersdenktank ko-

men verschillende onderwerpen aan
de orde. Wat is er goed en aantrekkelijk aan Uithoorn? Wat kan beter?
Wat weet u van de bezoekers van Uithoorn? Waar komen ze voor naar het
centrum, wat vinden ze belangrijk?
Geldt dat ook voor de bewoners? En
met welke andere plaatsen kan Uithoorn concurreren? Op welke punten? Deelnemers aan de workshop
kunnen ook ideeën naar voren brengen voor de promotie van Uithoorn.
Begin november organiseerde Stichting Promotie Uithoorn een vergelijkbare bijeenkomst voor bestuurders
en ondernemers. De uitkomsten van
beide bijeenkomsten worden gebruikt
voor de positionering van Uithoorn en
de creatieve vertaling ervan naar onder andere een herkenbaar logo en
aansprekende promotiemiddelen.
Aanmelden
Meedoen aan de inwonersdenktank
Citymarketing Uithoorn? Meldt u zich
dan aan per email info@bureaubuhrs.
nl. Hier kunt u ook om meer informatie vragen.

Het gemeentehuis en gemeentewerf is gesloten op:
- Dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur (vanwege kerstavond)
- Woensdag 25 december gesloten (Eerste Kerstdag)
- Donderdag 26 december gesloten (Tweede Kerstdag)
- Vrijdag 27 december gesloten.
- Dinsdag 31 december vanaf 16.00 uur (vanwege oudjaarsavond)
- Woensdag 1 januari gesloten (Nieuwjaarsdag)
Scheidingsdepot
Het scheidingsdepot is gewoon geopend op vrijdag 27 december. Op
woensdag 1 januari zijn de werf en het scheidingsdepot gesloten. Dat
betekent dat de werf en het scheidingsdepot in week 1 alleen op maandag en vrijdag geopend zijn.
Gewijzigde Inzameldagen 21 december 2013
- Restafval Wijk 2,De Legmeer,Zijdelwaard
- Plasticafval Wijk 3A,Zijdelwaard,Thamerdal,Bedrijventerrein
- Plasticafval Wijk 4A,Thamerdal,Dorp,Zijdelveld
Verschijning Gemeentepagina
In verband met de feestdagen zijn er ook afwijkende data voor de verschijning van de gemeenteberichten. De gemeentepagina zal dit jaar
voor het laatst verschijnen op maandag 23 december 2013. Op woensdag 8 januari 2014 vindt u onze gemeenteberichten weer in de krant.

Gebruik Regiotaxi Amstelland
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen rekening te houden
met de volgende richtlijnen. Wanneer
u zeker wilt zijn van vervoer door de
Regiotaxi op eerste of tweede kerstdag, dan dient u deze rit(ten) liefst
een week tot minimaal twee dagen

van tevoren (dus uiterlijk 22 december 2013) te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel vol=vol. Op
oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot
20.00 uur ’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op
de normale tijd. Dit is om 07.00 uur
‘s morgens. Ritten kunt u bestellen
via tel. 0900-8998343 (lokaal tarief).

De Gemeente Uithoorn is op
zoek naar de eigenaar van een
kampeerwagen
Dit voertuig stond zonder kentekenplaten geparkeerd op de Amstelplein
te Uithoorn. Wij hebben de auto op
31 oktober 2013 voorzien van een
sticker van kennisgeving van verwij-

dering. Op 3 november 2013 hebben
wij de kampeerwagen weggesleept.
Als de eigenaar zich niet meldt voor
30 december 2013 zal de kampeerwagen worden vernietigd.

Zit jij straks op het stembureau?
Wij zijn op zoek naar nieuwe stembureauleden voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19
maart 2014 en voor de verkiezingen
van het Europese Parlement op donderdag 22 mei 2014. De stembureaus
gaan s ’morgens om 07.30 uur open
en sluiten om 21.00 uur. Na 21.00 uur
moeten de stemmen geteld worden.
Ben je: ouder dan 18, benieuwd naar
de rol van het stembureau, op zoek
naar een manier om de verkiezingen
van heel dichtbij mee te maken of gewoon geïnteresseerd? Stuur je aanmelding per e-mail naar ons op. Vermeld hierbij je adresgegevens, geboortedatum en een korte motivatie. Sta je bij de gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst van een po-

litieke partij, dan mag je niet op een
stembureau zitting nemen. Dit geldt
niet voor de verkiezingen van het Europees Parlement.
Aanmelden
Reageer via: Burgerzaken@uithoorn.
nl. Je kunt je ook aanmelden via onze
website www.uithoorn.nl. Werkt je internetverbinding net even niet kun je
de aanmelding ook per post naar ons
sturen: Gemeente Uithoorn, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn.
Wat krijg je ervoor terug?
Op de verkiezingsdag krijg je naast
koffie thee en frisdrank een lunch,
diner en een snack. Ook ontvangt u
voor uw deelname op het stembureau
een vergoeding.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

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

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

VERKEERSBESLUITEN

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van
gevelreclames en het herindelen van de bestaande winkel. Ontvangen 5 december 2013.

TER INZAGE

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.

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en
Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
Tijdelijk:
- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 december. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297-513 111.
- Concept welstandsnota 2014, Inzageperiode van 6 december 2013 tot en
met 19 december 2013 voor inspraak. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- J.N. Wagenaarweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
de gevel. Ontvangen 28 november 2013.
De Kwakel
- Zuiderlegmeerpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een waterberging en een watergang. Ontvangen 2 december 2013.
- Zuiderlegmeerpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van
een pomp en een stuw. Ontvangen 2 december 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Legmeer-west fase 3, het oprichten van 16 eengezinswoningen en 36 appartementen. Ontvangen 5 december 2013.

WWW.UITHOORN.NL

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein. Verklaring van geen bezwaar aan mevrouw Koole voor een optreden met een Kerstmannenorkest op 21 december 2013 van 12.00 tot 16.00
uur.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Vergunning aan de exploitant van Discafé. Het Dorp
voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 16 januari 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4D, omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfspand. Bezwaar: t/m 20 januari 2014
Industrieweg 15, omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw. Bezwaar: t/m 20 januari 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 10 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de Amstellanddag op 1 juni 2014.
Bezwaar t/m 14 januari 2014.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
‘Bekendmakingen G2 Aalsmeer-Uithoorn’
Het dagelijks bestuur kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels
vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op
grond van deze wet.
Op 20 juni 2013 heeft het dagelijks bestuur de concept-Beleidsregels waarschuwing of matiging boete sociale zekerheidswetten Aalsmeer – Uithoorn 2013 vastgesteld.
Op 14 november 2013 heeft het dagelijks bestuur de concept-Beleidsregels
schuldhulpverlening van het Samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn 2013
vastgesteld.
Op 27 november 2013 heeft het dagelijks bestuur de concept-Beleidsregels giften 2013 vastgesteld.
De hierboven genoemde concept-Beleidsregels liggen vanaf de dag na publicatie
in de Nieuwe Meerbode gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de Beleidsregels ingediend worden.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op twitter,
via @RaadUithoorn

De verkiezingen komen eraan, u beslist toch ook mee?
Op woensdag 19 maart 2014 zijn er landelijk
gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Uithoorn
en De Kwakel mogen alle inwoners van
18 jaar en ouder naar de stembus om te
kiezen wie er namens hen zitting neemt
in de gemeenteraad.
Door uw stem uit te brengen,
geeft u aan wat u belangrijk
vindt. In de aanloop naar
de verkiezingen zal de Raads
pagina extra aandacht
schenken aan de verkiezin
gen. Hieronder treft u alvast
enkele belangrijke momen
ten rondom de verkiezingen.
Verkiezingsmarkten
Op 8 en 15 maart 2014
zijn er verkiezingsmarkten
bij de winkelcentra Zijdel
waard en Amstelplein.
Een uitgelezen mogelijk
heid om kennis te maken
met de personen die op
de verkiezingslijsten staan.
Kom langs en ontmoet
de mensen die u gaan
vertegenwoordigen.
Lijsttrekkersdebatten
De lijsttrekkers van de
partijen gaan met elkaar

in debat over de toekomst
van Uithoorn, en over
hoe hun partij een bijdrage
wil leveren. Wederom
een mogelijkheid om te
horen hoe u in de komende
vier jaar vertegenwoordigd
zult worden. Het eerste
debat is op vrijdag 14 maart
in de Schutse. Datum en
locatie van het tweede
debat zijn nog niet bekend.
Uitslagenavond
De avond van de verkie
zingsdag, woensdag
19 maart 2014, staat
natuurlijk in het teken
van de uitslagen. De voor
lopige uitslagen van de
verkiezingen worden
dezelfde avond nog
gepresenteerd in het
gemeentehuis. U bent
daarbij van harte
welkom.

Raad zoekt oplossing
voor landbouwverkeer
Voor een volle tribune besprak de raad
vorige week een belangrijk onderdeel van het
dorpscentrum: het Amstelplein. Verschillende
partijen vroegen bij die gelegenheid aandacht
voor het landbouwverkeer, dat moet gaan
omrijden via Vrouwenakker.
Het CDA wilde weten wat
het college aan mogelijke
oplossingen ziet. Ons
Uithoorn vreesde voor het
beeld dat landbouwverkeer
door het dorpscentrum gaat.
Wethouder Verheijen ging
er niet op in. “We hebben
het vanavond niet over
landbouwverkeer”, zo
motiveerde hij. Een moge
lijke oplossing is het toe
staan van landbouwverkeer
door het aquaduct. Op
dit moment verbiedt de
provincie dat nog. Dit
was tegen het zere been
van meerdere partijen.
“Realiseert de provincie zich
dat zij ons met een probleem
opzadelen”, zo wilde

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

Gemeentebelangen
weten. Ook de onrust in
buurgemeente De Ronde
Venen was onderwerp
van gesprek. Het college
van die gemeente had een
kritische brief over de
plannen gestuurd aan
Uithoorn. DUS! vroeg zich
daarom af wat er in alle
overleggen met De Ronde
Venen over dit onderwerp
was besproken en wilde
weten of er openbare
verslagen van zijn.
Dat beloofde wethouder
Verheijen na te gaan.
Morgenavond neemt
de raad een besluit over
het dorpscentrum.

Raadsagenda
Datum: 12 december 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Ontwikkeling
Amstelplein 19.40 uur

4

Tussentijdse evaluatie
armoedebeleid 20112015 20.30 uur

5

Kadernota bestemmingsplannen Landelijk Gebied
21.00 uur

6

Eerste Wijziging APV
21.30 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 16 januari 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

