G

e

m

e

e

n

t

C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

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 kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

De RDW vervangt zijn computersysteem en daardoor is hun dienstverlening grotendeels niet beschikbaar van woensdag 28 december t/m
vrijdagochtend 30 december 06:00 uur.

welke diensten tijdelijk niet beschikbaar?

Bijna alle diensten, zoals het op naam zetten van een voertuig, het
aanvragen of verlengen van een rijbewijs, het schorsen van een kenteken en het opvragen van een vervangend kentekenbewijs, zijn in die
periode niet beschikbaar.

informatiecentrum Dorpscentrum
op 19 december geopend
In het Dorpscentrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Door de
omlegging van de huidige N201 krijgt
Uithoorn een prachtige kans om de
twee helften van het centrum met elkaar te verbinden. Daarnaast spelen in dit gebied verschillende andere
ontwikkelingen. Ontwikkelingen die
gedeeltelijk voortkomen uit het masterplan Dorpscentrum en gedeeltelijk uit ander beleid. Sinds dinsdag 20
december 2011 staan de deuren van
het Informatiecentrum Dorpscentrum
voor u open. Ook op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl is de informatie over alle deelprojecten te
vinden onder Actueel/Nieuwbouw en
herinrichting/Dorpscentrum.

masterplan Dorpscentrum

Het gebied van het masterplan

Dorpscentrum omvat grofweg het gebied tussen de Thamerkerk en Meerwijk, Thamerlaan/Thamerweg en de
Amstel. In het masterplan is ruimte
voor meer winkels en woningen, watersport- en horecabedrijven, een cultuurcluster en ruimte voor zakelijke
dienstverlening. Het met elkaar verbinden van openbare ruimten zoals
straten en pleinen hoort daar onlosmakelijk bij, evenals het benutten van
de Amstel.
Het masterplan biedt kaders voor initiatieven van zowel overheid als particulieren.

waar vindt u informatiecentrum Dorpscentrum?

Dorpsstraat 15, Uithoorn. Geopend
op werkdagen van 13.00 tot 17.00
uur.

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

Kantoorruimte huren op een
prima locatie? Dat kan bij de
gemeente uithoorn
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/
Hugo de Grootlaan en nabij winkelcentrum Zijdelwaard staat gebouw
De Hoeksteen (ontworpen door de
bekende architect Gerrit Rietveld en
gebouwd in 1963). Het gebouw staat
op een uitstekende locatie met voldoende gratis parkeermogelijkheden
in de buurt. Reden waarom hier onder andere bibliotheek Amstelland is
gevestigd.

lijk. Vanwege de indeling in diverse
kamers zijn er vele gebruiksmogelijkheden. In overleg met de overige
huurders kan bovendien gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage
aanwezige gemeenschappelijke vergaderruimte (45 m² bruto vloeroppervlakte). Dit medegebruik is inbegrepen in de huurprijs per 1 januari 2012
ad € 120,- per m² all-in. Het gebouw
heeft een lift.

In De Hoeksteen is op korte termijn
111 m² (bruto vloeroppervlak) kantoorruimte voor verhuur beschikbaar.
Deze kantoorruimte ligt op de begane grond en is uitstekend toeganke-

Wie geïnteresseerd is in het huren
van deze ruimte kan contact opnemen met de heer J.H.E. Groeneveld
van de afdeling Ontwikkeling , tel.
0297-513111.

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 buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.
middag

23 dec.

31 dec.
1 jan.
3 jan.

6 jan.

uitzondering APK

Uitzondering hierop vormt de APK-dienstverlening. De RDW stelt alles in het werk om APK-keuringen bij garages door te laten gaan.
De RDW streeft er hierbij naar om APK-afmeldingen door garagehouders vanaf woensdagmiddag 28 december 13.00 uur
weer mogelijk te maken.
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RDw-diensten tijdelijk niet
beschikbaar
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6 jan.

6 jan.

7 jan.

7/8 jan.

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
vrij spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: €1,75 p.p. (incl.
1x koffie/thee).
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 uur. Kosten € 2,- p.p.
Sfeervol kerstconcert in Dickensstijl. De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang: 20.00 uur. De 60 zangers van de X-mas Vocals zingen a capella prachtige Christmas Carols. Toegang
gratis, collecte bij de uitgang om de kosten te dekken.
Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname € 2,50
Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur.
Nieuwjaarsduik, 12.30 uur bij clubgebouw URKV Michiel de
Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: € 2,50. Aanmelden vanaf
11.00 uur. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl
Atelier De Rode Draad, schilderles, Lesduur:10.00-13.00 uur.
Je werkt met houtskool en krijt. Kosten: € 32,50. Aanmelden bij
Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO voor kinderen
van 4 t/m12 jaar. Tijd: 12.30-15.00 uur. Kosten: €2,- (incl. limonade en traktatie). Sporthal KDO, Vuurlijn 51 in De Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl
Basiscursus Fotografie. 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
Nieuwjaarsbridgedrive van Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Kosten: €20,- per paar. aanmelden: caro.toebosch@tele2.nl informatie: 0297-241241 of 0297-567446.
Atelier De Rode Draad, schilderles, Lesduur:13.30-16.30 uur.
Je werkt met houtskool, krijt en aquarelverf. Kosten: € 32,50.
Aanmelden bij Joke Zonneveld, meer contactgegevens zie
hierboven bij 3 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

10 jan.

10 jan.

12 jan.

15 jan.
15 jan.

16 jan.

18 jan.

19 jan.
20 jan.
20+27 jan.

21+28 jan.

21 jan.

26 jan.

een groepswerk.
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op
dinsdagavond van 20-22 uur. Kosten: €155,-. Na afloop van de
training kun je meer ruimte voor jezelf innemen in verschillende
situaties. Kijk op:www.derijktrainingen.nl om je in te schrijven of
bel met 06-53505222.
Start van serie van 10 lessen Sterrenkunde voor iedereen.
Kosten: €112,-. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon 0297561291
Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier de
Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €107,-. Tijd: 20.0021.30 uur op donderdag om de andere week. Duurt t/m 14 april
2012. Nadere info: carladebrave@gmail.nl ; 0297-567773.
Vocal Power treedt op in Thamerkerk. Drie zangeressen zingen ballads, gospel en Nederlandse liedjes. Aanvang:14.30
uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl
Opening om 15.00 uur van de Expositie: Toeval uit Afval. Ondermeer werkstukken gemaakt uit afval door leerlingen van De
Regenboog, De Kajuit en De Blokkendoos. De expositie duurt
tot 19 februari 2012. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen
50. Openingstijden: do/vrij: 14-16 uur en za/zo: 12-17 uur. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
Atelier De Rode Draad, schildercursus. Zes lessen. Cursus
duurt tot 26 maart 2012. Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,Aanmelden bij Joke Zonneveld, meer contactgegevens zie
hierboven bij 3 jan.
Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39.
Begint om 12.30 uur en duurt tot 13.15 uur. De Bibliotheek Amstelland verzorgt tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen in Brede School Legmeer een interactieve voorleesactiviteit. Toegang gratis. Aanmelden via: Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad. Tijd: 19.45-21.30 uur.
Kosten: €7,50.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
19.00-21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
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.atelierpenseelstreek- uithoorn.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus. Tien lessen. Cursus
duurt tot 31 maart 2012. Aanvang: 13.30 uur. Werken met
acrylverf, aquarel en krijt. Kosten € 210. Aanmelden bij Joke
Zonneveld, meer contactgegevens zie hierboven bij 3 jan.
Atelier De Rode Draad, schildercursus. Zes lessen. Cursus
duurt tot 5 april 2012. Les van 9.30-12.30 uur. Werken met
acrylverf, aquarel en krijt. Kosten €130,-. Aanmelden bij Joke
Zonneveld, meer contactgegevens zie hierboven bij 3 jan.
evenementen vanaf februari 2012 staan op
www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Brandweertips voor veilige feestdagen
Kerstversieringen dragen bij aan de
feestvreugde maar het is belangrijk
rekening te houden met de brandveiligheid. Slingers, vlaggen en andere versieringen kunnen ervoor zorgen dat een brand snel om zich heen
grijpt.
Uit landelijke gegevens blijkt dat het
aantal woningbranden in december
en januari 30 procent hoger is dan
in de rest van het jaar. Daarom geeft
brandweer Amsterdam-Amstelland
tips over brandveiligheid rond kerst
en oud en nieuw.

Kerstversiering

Veilige versiering is niet gemakkelijk

ontvlambaar. Als het goed is, staat dit
op de verpakking. Niet alle versieringen hebben echter de juiste brandvertragende kwaliteit. Let hierop bij
het kopen van slingers enz. Versiering moet minimaal 50 cm. verwijderd
zijn van spotjes en andere apparaten
waarvan de oppervlaktetemperatuur
kan oplopen. Dus ook van de televisie. Daarnaast is het van groot belang bij gebruik van verlengsnoeren
voor bijvoorbeeld kerstverlichting, het
verlengsnoer helemaal uit te rollen.

Kaarsen

Kaarsen vormen een groot brandrisico. Het is daarom belangrijk om kaar-

sen alleen in een stevige, onbrandbare houder te plaatsen. Zorg er ook
voor dat ze niet te dicht bij brandbare materialen, zoals gordijnen, staan.
Laat kinderen en huisdieren nooit,
zelfs niet eventjes, alleen bij brandende kaarsen. Bij het verlaten van
de woning, of wanneer u gaat slapen,
moet u de feestverlichting uitdoen.

Meer tips

Brandweer Amsterdam-Amstelland
geeft tot de kerstdagen dagelijks een
tip via Twitter (@brandweeraa). Meer
informatie over veilige feestdagen is
ook te vinden op www.brandweer.nl/
amsterdamamstelland

Nieuwe
Gemeentegids
verschijnt in
april 2012
Vanwege organisatorische redenen wordt de gemeentegids dit jaar niet in december
verspreid. De gemeentegids
2012 is nog in de maak en zal
doorlopen tot in 2013. De gids
wordt vanaf 1 mei 2012 verspreid.
Gemeentegidsen 2011 zijn
nog verkrijgbaar bij de receptie
van het gemeentehuis.

Gemeente treft maatregelen
voor veilige jaarwisseling
Vuurwerkcampagne

Meteen na de kerstdagen plaatst de
gemeente langs de openbare weg
posters met de oproep aan inwoners
om vuurwerkafval zelf op te ruimen.
Bij alle verkooppunten van vuurwerk
in de gemeente worden vuurwerkzakken uitgedeeld. Deze zakken zijn tevens af te halen op het scheidingsdepot en in het gemeentehuis.
Op 1 januari zal de gemeente zorgen
voor extra opruimwerk. Afhankelijk
van het weer houdt de gemeente in
de eerste week van januari extra opruimrondes om onverhoopt achtergebleven vuurwerkafval. te verwijderen.

Ondergrondse containers

Alle ondergrondse rest/gf-, papier- en
textielcontainers worden in de loop
van 31 december afgesloten. Daarbij gaan de ondergrondse restcontainers als laatste dicht, zodat inwoners
hun huisvuil nog zolang mogelijk kwijt
kunnen. In de loop van 1 januari gaan
de containers weer open.

Afvalbakken

Alle openbare afvalbakken zullen
voor de jaarwisseling worden verwijderd of afgesloten. De afvalbakken
bij winkelcentra zijn als laatste aan de
beurt.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Brusselﬂat
6. Ter inzage van 16 november t/m 28 december 2011. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Kerstmarkt aan de Amstel. Ter inzage van 23 november 2011
t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Stopverbod op Randhoornweg bij Brede school. Ter inzage

-

-

van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2011. Ter inzage van 1 t/m 29
december 2011. Contactpersoon: mw. C. Tibboel, 0297-513111.
Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m
22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Felix Timmermanslaan 10. Ter inzage van 7 december 2011 t/m 18 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening
Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening
Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart 2012.
Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
Verkeersbesluit Gebod gedeeltelijk op trottoir parkeren ter hoogte van Ruwe
Bies 4. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Oud- & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
Verkeersbesluit Instellen tijdelijke gelegenheid voor laden en lossen op In het
Rond. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 62, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant
van Hertog Jan op het Water t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 26 januari
2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 45, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
V.O.F. Sabri T.H.O.D.N. Bakkerij Bart t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 26
januari 2012.
- Amstelplein 67 3A, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant
van Flying Fish Nakamura t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 26 januari
2012.

*

*

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Stelling 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 8 december 2011.
- Het Fort 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een asbest dak en het verhogen van de nok. Ontvangen 8 december 2011.
- Achterweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
laad- en opslagruimte. Ontvangen 13 december 2011.
- Achterweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
kantoor. Ontvangen 14 december 2011.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Langs de Baan 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Ontvangen 15 december 2011.
- Weegbree 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 12 december 2011.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 28 - 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de entree van het appartementencomplex. Ontvangen 14 december 2011.
Thamerdal
- Zijdelweg 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 15 december 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 78, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 13 december 2011.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Achterweg 16, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een kantoor en laad- en opslagruimte.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

Dorpscentrum
- Schans 21, buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bierbrouwerij, distilleerderij en slijterij. Bezwaar: t/m 27 januari 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
- Kerklaan, vergunning aan Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel voor het organiseren op
- 29 december 2011 van 19.00 tot 21.00 uur een kinderdisco;
- 30 december 2011 van 17.00 tot 22.00 uur een Hollandse avond;
- 31 december 2011 van 23.00 t/m1 januari 2012 tot 2.30 uur viering
Oud en Nieuw.
Bezwaar t/m 25 januari 2012
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100, vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het organiseren van de 10 Engelse Mijlen van Uithoorn op 29 januari 2012. Bezwaar t/m 24
januari 2012

*

VASTSTELLING DIVERSE VERORDENINGEN HEFFINGEN EN
BELASTINGEN

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 139 van
de Gemeentewet bekend dat zij in de vergadering van 1 november 2011 hebben besloten tot vaststelling van: Nadere regels betreffende de uitvoering van
de verordening Rioolhefﬁng

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 139 van
de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 november 2011 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen:
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012
- Verordening Forensenbelasting 2012
- Verordening Grafrechten 2012
- Verordening Hondenbelasting 2012
- Verordening Lig- en Kadegelden 2012
- Verordening Marktgelden 2012
- Verordening Precariobelasting 2012
- Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012
- Verordening Rioolhefﬁng 2012

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 139 van
de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 december 2011 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen:
- Verordening Algemene Rechten 2012
- Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012
DATUM INGANG HEFFING EN TER INZAGELEGGING VERORDENINGEN

De datum van ingang van de hefﬁng is 1 januari 2012. De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2012 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl en liggen 12 weken ter
inzage in het gemeentehuis.
VERKEERSBESLUIT Oud- & Nieuwviering De Kwakel

Om de Oud & Nieuw viering in De Kwakel mogelijk te maken, hebben Burgemeester en wethouders besloten om van zaterdag 31 december 2011 tot zondag 1 januari 2012 de Kerklaan en de Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk van 23.00 uur tot 03.00 uur af te sluiten voor alle verkeer.
Dit wordt bereikt door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 1 februari 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VERKEERSBESLUITEN

De Legmeer In het Rond
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een tijdelijke
gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen op In het Rond.
Deze maatregel wordt ingesteld van 9 t/m 23 januari 2012 of tot de datum waarop
de werkzaamheden voor het aanleggen van een poortconstructie en plateau op de
kruisingen Aan de Zoom/Geertruidahoeve en Aan de Zoom/Zegge zijn afgerond.
De Legmeer Ruwe Bies
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gebod om
gedeeltelijk op het trottoir te parkeren ter hoogte van Ruwe Bies 4 om de vrijheid
van verkeer te waarborgen en de bruikbaarheid van de weg in stand te houden.

Ter inzage
Beide verkeersbesluiten liggen , inclusief bijbehorende tekening, tot en met 1 februari 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift
worden ingediend.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
Auto Service Uithoorn V.O.F. Joh. Enschedeweg 1a voor het oprichten van een
showroom voor de verkoop van auto’s. Het betreft een zogenaamde type A-inrichting.
Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van
beroep.
Uithoorn, 21 december 2011

Jong voetbaltalent tijdens Koninginnedag.

Dagmar Oudshoorn:

“Contacten met mensen zijn de
kersen op de taart”
Hoe kijk je terug op 2011?
In 2011 heb ik Uithoorn en De Kwakel leren kennen.
In het eerste jaar dat ik hier burgemeester ben is het
eerst veel kennismaken geweest en zo snel mogelijk
settelen. Uithoorn is een ﬁjne gemeente met
betrokken mensen. In mijn werk zijn de persoonlijke
contacten met mensen echt de kersen op de taart:
huwelijken, jubilea en werkbezoeken. De Kwakelse
Kermis was wel één van de hoogtepunten. Maar
het jaar had ook lastige zaken. Zo moeten we ook
in Uithoorn nog meer bouwen aan veiligheid. Het is
noodzakelijk en plezierig om hierbij samen te werken
met politie, justitie en zorginstellingen. Het meest in
het oog springend van afgelopen jaar was voor mij
het tot stand komen van het integratiebeleid, het is
leuk om beleid te maken dat er mede voor zorgt dat
iedereen kan meedoen aan onze samenleving.
Wat gaat er in 2012 gebeuren?
Participatie heb ik hoog in het vaandel staan. Wat
je rol of bijdrage ook is, iedereen is van waarde.
Participatie is ook dat bewoners meedenken,
meewerken en bijdragen aan hun leefomgeving.
Als bestuurder krijg je veel meningen te horen en je
moet met vele belangen rekening houden om een
bestuurlijke afweging te kunnen maken. Daarbij

kan het niet zo zijn dat het belang van één individu
de boventoon voert. Dat is soms best lastig uit te
leggen, maar dat uitleggen moeten we wel blijven
doen.
Is er wel geld voor?
We moeten als gemeente steeds meer doen voor
steeds minder geld. Bijvoorbeeld door nieuwe taken
in de zorg en met betrekking tot werk en inkomen.
We zullen dus keuzes moeten maken en nadenken
hoe we het beschikbare geld zo goed en efﬁcient
mogelijk kunnen besteden. Daar werken we hard
aan. We kunnen dus niet iedereen tevreden stellen,
maar we moeten wel de beste afwegingen maken.

College Uithoorn onherkenbaar tijdens Kwakelse Kermis.

Heb je nog goede voornemens voor 2012?
Hoewel ik niet zo geloof in goede voornemens omdat
die vaak op 2 januari alweer vergeten zijn denk ik
toch wel aan iets: ik ben het afgelopen jaar behoorlijk
wat afgevallen. Daar wil ik graag mee doorgaan.
Wat wens je Uithoorn toe?
Een schoon, heel en veilig Uithoorn en De Kwakel.
En iedere inwoner van de gemeente wens ik veel
gezondheid, geluk en liefde toe. Want daar gaat het
uiteindelijk om!

Veiligheid onderwerp van gesprek tijdens inbraakpreventieavond.

Het gemeentehuis kreeg een opknapbeurt.

Kranslegging op 4 mei, ieder jaar een moment van bezinning.

DE GEMEENTE UITHOORN WENST HAAR INWONERS F

De Zijdelweg is klaar voor de nieuwe N201.

Maarten Levenbach:

“2011 gaat in de boeken als een
pittig en veelbewogen jaar”

Hoe kijk je terug op 2011?
Persoonlijk heb ik een veelbewogen jaar achter
de rug, met verdrietige gebeurtenissen. Dat kleurt
onvermijdelijk je terugblik op het jaar. Maar het
eerste wat bij me opborrelt is dat we als gemeente
intensief bezig zijn geweest met grip krijgen op
onze ﬁnanciële situatie. Daar was natuurlijk ook alle
aanleiding voor, omdat het Rijk heel wat extra taken
bij de gemeente heeft neergelegd. We moesten en
moeten alle zeilen bijzetten om ﬁnancieel gezond te
blijven. Daar gaan we in 2012 dan ook voortvarend
mee door. Maar daarnaast was 2011 ook het jaar
waarin de Zijdelweg werd klaargestoomd voor de
nieuwe N201, de Wiegerbruinlaan in sneltreinvaart
werd verrijkt met een prachtige rotonde en de Wmo
( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) krant op
de mat viel, met daarin belangrijke informatie over
de nieuwe manier van werken in 2012. Voor mij
gaat 2011 daarom in de boeken als een pittig en
veelbewogen jaar.

Wat gaat er in 2012 gebeuren?
We moeten aan de slag met de taken die het Rijk
ons heeft toebedeeld. In 2012 staat als eerste de
uitvoering van de AWBZ (Algemene wet bijzondere
ziektekosten) op het programma. Dan volgen snel de
Wet werken naar vermogen (2013) en de jeugdzorg
(2015). Komend jaar krijgen mensen bijvoorbeeld te
maken met de regel dat het inkomen niet per individu
maar per huishouden wordt bekeken. Dat mag niet
leiden tot schrijnende gevallen. Daar maken we ons
sterk voor.
Maar ook binnen de Wmo staat er het nodige te
gebeuren. Deed je eerder een aanvraag voor een
rolstoel dan werd die aanvraag behandeld zonder
verder te kijken naar de situatie van de aanvrager.
Dat gaan we straks anders doen. Als iemand komt
met een aanvraag voor een rolstoel gaan we in

gesprek en kijken gezamenlijk of die rolstoel de
oplossing is voor het probleem of dat er misschien
meer of iets anders nodig is.
Natuurlijk blijft de bereikbaarheid en toegankelijkheid
van Uithoorn en De Kwakel een belangrijk
onderwerp. Vooral het verkeersstructuurplan (VSP)
De Kwakel staat in 2012 in de schijnwerpers. De
‘wilde’ ideeën hiervoor zijn al gelanceerd en in
het nieuwe jaar moeten we die verwerken tot een
uitvoerbaar plan. Een spannende, maar boeiende
opgave, waarbij de goede samenwerking tussen
bewoners, ambtenaren en bestuur vast vruchten zal
afwerpen.

Zelf ervaren hoe toegankelijk Uithoorn is voor mensen met een handicap.

Is er wel geld voor?
Voor het VSP De Kwakel vinden we een deel van het
geld in projecten die nu al in het UVVP (Uithoorns
Verkeer en Vervoerplan) zijn opgenomen. Dus, ja
daar is geld voor. Maar kijk ik naar het andere deel
van mijn portefeuille, de ‘zorgkant’. Dan wordt het
nog even puzzelen. De tegemoetkoming van het Rijk
zal niet toereikend zijn, maar als een inwoner recht
heeft op een voorziening, dan moeten wij betalen.
Op die ﬁnanciële puzzel studeren we nog, maar ik
heb er alle vertrouwen in dat we hem ineen gaan
passen.
Heb je nog goede voornemens voor 2012?
Nee, daar doe ik niet aan. Maar in persoonlijk en
zakelijk leven is bij mij het glas altijd halfvol.
Wat wens je Uithoorn toe?
Dat onze inwoners begrijpen dat zij het misschien
niet altijd eens zijn met wat we doen, maar dat wij
als bestuurders altijd de intentie hebben het beste
voor Uithoorn te doen. Maar ik wens Uithoorn vooral
een mooi 2012, met vertrouwen in elkaar en in de
toekomst.

Inwoners komen met ‘wilde ideeën’ voor veiligheid in De Kwakel.

Mantelzorgers genoten van High tea in de Praktijkschool
Uithoorn.

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

