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CO L O F O N
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

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 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
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ALGEMENE INFORMATIE
Publicatie verkeersbesluiten
in 2013
Vanaf 1 januari 2013 zijn alle wegbeheerders, waaronder de gemeente,
verplicht om hun verkeersbesluiten
te publiceren op de website van de
Staatscourant. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2013 de verkeersbesluiten van de gemeente Uithoorn
niet meer worden gepubliceerd in
de Nieuwe Meerbode.
Waarom andere opzet
van publicatie?
De centrale publicatie in de Staatscourant zorgt ervoor dat professioneel geïnteresseerden zoals de afnemers van de Nationale Databank
Wegverkeergegevens, digitale kaartenmakers en andere bedrijven op
één centraal punt alle verkeersbesluiten van Nederland kunnen vinden. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld navigatiesystemen sneller de
aangepaste gegevens kunnen verwerken.
Het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu heeft hiervoor een wijziging
van het BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegver-

Afwijkende openingstijden
gemeentehuis rond de feestdagen

keer) doorgevoerd, die per 1 januari 2013 ingaat.

-

Kennisnemen van verkeersbesluiten
Als inwoner van of bedrijf in de gemeente Uithoorn kunt u via de site
www.officielebekenmakingen.nl de
verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn terugvinden. Tevens biedt
deze website een mogelijkheid tot het
aanmelden op een e-mailservice die
u automatisch informeert als er een
verkeersbesluit in de gemeente Uithoorn is genomen en gepubliceerd.

-

Volledige informatie
In de Staatscourant wordt de volledige tekst van het verkeersbesluit gepubliceerd, evenals eventuele bijbehorende tekeningen en afbeeldingen. Op deze manier kunt u in één
keer zien wat de overwegingen zijn
geweest van het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van het verkeersbesluit. U hoeft
hiervoor met ingang van 2013 niet
langer naar het gemeentehuis om de
volledige tekst in te zien.

-

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.

Versoberde opzet gemeentepagina met ingang van 2013
Zoals u wel weet, heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van een sluitende programmabegroting 2013 op
8 november 2012 besloten tot een
aantal ombuigingen. Een van die besluiten heeft betrekking op het versoberen van de omvang van de gemeentepagina met ingang van 2013.
Deze zal volgend jaar gemiddeld 1 in
plaats van 2 krantenpagina’s omvatten. Daarop zullen wij in elk geval de

wettelijk verplichte publicaties plaatsen. 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 blijven aanmelden, want we plaatsen
deze zoals gebruikelijke wel op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl

Dilemma’s bij omgaan met
dementie
Nieuwe samenwerking:
Gemeentebelastingen Amstelland
Met ingang van 1 januari 2013 brengt
de gemeente Uithoorn de uitvoering van de gemeentelijke belastingen onder in de gemeenschappelijke
regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Tot dit samenwerkingsverband behoren naast Uithoorn: de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel. Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland is gehuisvest in Amstelveen.
Brief over veranderingen
Deze week ontvangen alle inwoners
van de gemeente Uithoorn een brief
over de nieuwe samenwerking van
de gemeentebelastingen en over het
vervallen van de (mogelijk) afgegeven machtiging voor automatische incasso. Er zit een bijlage bij de brief
voor de ‘machtiging tot doorlopende
automatische incasso’. Indien u via

automatische incasso wil betalen,
kunt u dit formulier invullen.
Veranderingen automatische
incasso
De machtiging die u wellicht eerder
heeft afgegeven aan het bedrijf Cannock Chase om de termijnen maandelijks te innen, kan niet worden
overgedragen aan het samenwerkingsverband. Voor de inning van de
aanslagen vanaf 2013 is het noodzakelijk dat u een nieuwe machtiging tot
automatische incasso afgeeft aan de
invorderingsambtenaar van de gemeente Uithoorn die werkzaam is bij
het samenwerkingsverband. B&W
hebben de invorderingsbevoegdheid
daar neergelegd.
De betaling in 8 maandelijkse termijnen wordt verruimd naar 9 maandelijkse termijnen (in geval van automatische incasso).

Brandweertips veilige
Kerstversiering
Brandweer Amsterdam-Amstelland
wenst iedereen veilige feestdagen
en geeft daarom tips over hoe om te
gaan met brandveiligheid rond kerst
en oud en nieuw.
Kerstversiering
Goede versiering is niet gemakkelijk
ontvlambaar. Dit staat, als het goed
is, op de verpakking. Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben
echter de juiste brandvertragende
kwaliteit. Vraag de winkelier daar dus
nadrukkelijk naar en kijk op de verpakking. Versiering moet minimaal
50 centimeter verwijderd zijn van
spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan
oplopen. Dus ook van de televisie.
Daarnaast is het van groot belang
dat u bij het gebruik van verlengsnoeren voor kerstverlichting, het verlengsnoer helemaal uitrolt.

co. Het is daarom belangrijk om kaarsen alleen in een stevige, onbrandbare houder te plaatsen. Zorg ervoor 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 voor het slapen gaan,
moet de feestverlichting worden uitgeschakeld.
Meer tips
Brandweer Amsterdam-Amstelland
geeft tot de kerstdagen dagelijks een
tip via Twitter en Facebook. Meer informatie over veilige feestdagen via:
@BrandweerAA ; www.facebook.
com/brandweeramsterdamamstelland en www.brandweer.nl/amsterdamamstelland

Kaarsen
Kaarsen vormen een groot brandrisi-

WWW.UITHOORN.NL

Gastspreker in het Alzheimer Café op
donderdag 3 januari is de heer Freek
Gillesen, zorgcoördinator bij het Alzheimer Centrum van het VUMC. Hij
gaat in op dilemma’s als : Mijn dementerende partner/ouder verandert,
hoe ga ik hier mee om? Schiet ik wel
eens uit mijn slof? Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en met
elkaar te discussiëren over dit moeilijke maar belangrijke onderwerp.
Alzheimer Café
Het Alzheimer Café vindt plaats in
Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29,

1422 CB. van 20.00 tot 21.30 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis. Het Alzheimercafé is een
ontmoetingsplek voor mensen die
zorg of ondersteuning bieden aan
een dementerende en voor dementerenden zelf. U hoeft zich niet van te
voren aan te melden..
Inlichtingen
Voor vragen of meer informatie kunt
u bellen met het Mantelzorg Steunpunt 020-3335353 of mailen naar :
amstellandmeerlanden@alzheimernederland.nl

Drie nieuwe laadpalen voor
elektrische auto’s in Uithoorn
De gemeente Uithoorn heeft in samenwerking met ‘Stichting E-laad op’
elektrische laadpalen op drie plaatsen in Uithoorn gezet:
1. Drechtdijk 9, De Kwakel nabij Leenders
2. Zijdelwaardplein - Zijdelrij, nabij Blokker
3. Parkeerterrein achter het
gemeentehuis
Parkeerplaats
Bij iedere laadpaal is een parkeerplaats gereserveerd voor elektrische
auto’s die van de paal gebruik willen
maken. Deze plaats is aangegeven
met een verkeersbord.
Op het onderbord staat het doel

van dat parkeren. Staat er “opladen
elektrische auto”, dan mag u daar
uw elektrische auto alleen opladen,
maar niet gewoon parkeren.
Waarom elektrisch rijden?
Elektrisch rijden zorgt voor minder
CO2 uitstoot. Daarom is het plaatsen
van elektrische laadpalen als project
opgenomen in het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Uithoorn. Daarnaast draagt het bij aan
de gezamenlijk ambitie van de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel
om in 2040 energieneutraal te zijn.
De gemeente Uithoorn beschikt zelf
over twee elektrische auto’s.

Nieuwe gemeentegids Uithoorn
De gemeente Uithoorn is bezig met
de voorbereidingen voor de gemeentegids 2013. De gemeentegids wordt
in opdracht van de gemeente Uithoorn verzorgd door De Kleine Media BV.
In de gemeentegids staan alle verenigingen, instellingen en organisaties binnen de gemeente. De gemeentegids verschijnt ieder jaar en
wordt gratis huis aan huis verspreid
in de hele gemeente.
De Kleine Media BV is inmiddels begonnen 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 gemeentegids. Binnenkort kunt u als
ondernemer benaderd worden door
een vertegenwoordiger van De Kleine Media BV. Hij kan u alle mogelijkheden tot adverteren toelichten.
De vertegenwoordiger is in het bezit van een opdrachtbrief van de gemeente waarin de gemeente bevestigt dat De Kleine Media BV de enige
officiële uitgever is van de gemeentegids. Wie eerder meer informatie wil
over advertentiemogelijkheden kan
contact opnemen met 0224-210990
of via www.dekleinemedia.nl
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Aanvragen subsidie 2013 bij
Burgemeester Kootfonds

Viering jaarwisseling in
De Kwakel
Ook dit jaar hebben gemeente, politie, brandweer en Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel in goed overleg een draaiboek samengesteld om
de viering van de jaarwisseling weer
tot een succes te maken. De Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel bestaat uit een aantal enthousiaste inwoners van De Kwakel die de afgelopen jaren met veel inzet hebben bijgedragen 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. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31
december 2012 vanaf 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze afzetting duurt tot 1 januari 2013, 02.30
uur. Iedereen krijgt het dringende advies om tijdens de afzettingsperiode
zijn/haar auto in de Mgr. Noordmanlaan op de parkeervlakken te zetten.
Controle
Vrijwilligers en politie surveilleren in
en rondom De Kwakel. Ze zullen onder andere in de gaten houden of er
sprake is van vandalisme. De politie
zal controleren of er volgens de regels vuurwerk wordt afgestoken. Dit
mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00
uur tot 02.00 uur Nieuwjaarsnacht.

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van financiële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.

Binnie nog niet uitgesorteerd
In 2012 zijn in het voor- en najaar
steekproeven gehouden naar soorten afval in de minicontainers voor
groente-, fruit en restafval. En bij de
hoogbouw is de inhoud van de ondergrondse containers voor GF-restafval onderzocht.
Daarna zijn percentages berekend
van soorten afval die er niet in horen. Het gemiddelde van voor- en najaar is vergeleken met voorgaande
jaren. Ook zijn de cijfers van Uithoorn
vergeleken met die van Amstelveen,
Ouder-Amstel en het landelijke gemiddelde. En daar rolden conclusies uit. Bij de hoogbouw is de hoeveelheid plastic nog te hoog: 17,6%
(laagbouw 15,1%). In de laagbouw
zit nog te veel tuinafval in de restcontainer. Op glas scoren laag- en hoogbouw hoger dan gemiddeld.
Ik vind dat ook de papierinzameling
beter kan. Bij de laagbouw bestaat

11,4% van het restafval uit herbruikbaar papier en karton, bij de hoogbouw 12,4%.
Heeft u al een goed voornemen voor
2013? De gemeente wel. Die gaat
plannen maken. Nee, geen afvalbeleid... maar grondstoffenbeleid. Natuurlijke grondstoffen raken uitgeput,
dus herbruikbare materialen worden
‘goud’ waard! Soms zit er letterlijk
goud in. In elektronische apparaten
bijvoorbeeld. Die levert u toch wel in
bij het scheidingsdepot?
De gemeente kijkt hoe ze geleidelijk aan zoveel mogelijk grondstoffen
apart bij u kan inzamelen. Zonder dat
het u teveel last bezorgt. Als tegenprestatie blijft uw afvalstoffenheffing
laag. Maar niets weerhoudt u om alvast te beginnen met het beter scheiden van uw afval. Zo draagt u bij aan
duurzaamheid in 2013.
Binnie

Indienen subsidieaanvraag
voor 26 maart 2013
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun financiële positie aanspraak te kunnen maken op financiële steun kunnen vóór 26 maart 2013
een onderbouwde subsidieaanvraag
indienen.
Daartoe behoort ook een zo recent
mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. Richt u de
aanvraag aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, t.a.v. de heer T.J.J.

Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Geen bijdrage in normale uitgaven
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit normale
inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
Beoordelingsprocedure
De subsidieaanvragen worden in
april 2013 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds
beoordeeld. Alle aanvragers worden
schriftelijk in kennis gesteld van de
beslissing.
Meer info?
Voor nadere informatie kan men zich
wenden tot de heer T.J.J. Schrandt,
tel. 513185.

Snoeiprogramma 2012/2013
De buitendienstmedewerkers van de gemeente Uithoorn zijn weer begonnen met het jaarlijkse snoeiprogramma in Uithoorn en De Kwakel.
In diverse wijken is of wordt begonnen met het snoeien van de beplantingsvakken. Daardoor verdwijnt te hoge beplanting en verbetert het
uitzicht. Deze werkzaamheden duren tot medio maart 2013. Ook zullen de jonge bomen worden gesnoeid, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender 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 Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
21 dec.
Bingo in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, georganiseerd door Vita welzijn en advies. Duur: 13.30-16.00 u. Kosten 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
aanmelden via www.ecguithoorn.nl of 0297-523272.
22 dec.
Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De
Merodelaan 1. Bekende en onbekende Kerstliederen/Christmas Carols. Begeleiding: piano en dwarsfluit. Toegang is gratis
met een deurcollecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 u. Einde: 21.00 u. Informatie: www.amicitia-uithoorn.nl
23 dec.
Soul- en Motownkoor D-F!NE treedt tijdens koopzondag op
in winkelcentrum Zijdelwaardplein. Het zijn 2 optredens van
14.00-14.30 u. en van 15.00-15.30 u.
23 dec.
Nostalgisch kerstconcert in De Schutse. Naast de 50 zangers
van de X-mas Vocals, die optreden in kostuums in Charles Dickensstijl, verleent de damesvocalgroup Charmony medewerking. Toegang gratis. Aanvang: 20.00 u. Zaal open: 19.30 u.
24 dec.
Kerstnachtdienst in De Schutse (19.30 u.) en Thamerkerk
(21.00 u.) Fluiten, trompetten, orgel en piano begeleiden grote
koren, een kwartet en samenzang. Op kerstmorgen spelen kinderen hun kerstspel vanaf 10.00 u. in beide kerken.
28 dec.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.
29 dec.
Workshop Spelend Schilderen, Licht en Donker. Duur: 10.0013.00 u. Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6, 1421 XJ. Meer info: www.jokezonneveld.nl Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal en consumptie. Joke Zonneveld is docente Spelend Schilderen en contactpersoon. Opgeven telefonisch, 020-6418680

31 dec.

of per email info@jokezonneveld.nl
Vanaf 13.30 u. klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. De inschrijving start om 13.00 u. Deelname kost €2,50.

JANUARI 2013
1 jan.
Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Plaats: Amsteldijk-Zuid 253,
1423 BZ Uithoorn. Inschrijven vanaf 11.30 u. Om 12.30 u. is de
duik. Info: www.mdr.nu
4 jan.
In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een
Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. culturele activiteiten bewoners
Hoge Heem. Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u, aanvang 19.30 u. Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl o.v.v.
bridgedrive, naam + naam bridgepartner. Inschrijving definitief
na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebosch.
4 jan.
Sportinstuif van 12.00-15.00 u. in Sportcomplex KDO, (Vuurlijn
51, De Kwakel. Bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de Instuif kunnen jullie meedoen aan: mini-tennis, freerunning, panna-knockout, zingen, dammen, schaken, schermen, 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 verplicht. 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 Postzegelruilbeurs in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u.
Inlichtingen 0297-525556.
5 jan.
Workshop Spelend Schilderen en het Onbekende. Duur: 13.3016.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Materiaal: houtskool, krijt en eventueel verf op groot formaat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten: €32,50
inclusief alle materiaal en consumptie. Opgeven telefonisch,
020-6418680 of per email.
7 jan.
Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschedeweg 180, 9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor ondernemers in de regio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13, 0104-13, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 0411-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bontekoeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@emmelienhuisman.nl
8 jan.
CREA Fort aan de Drecht. start cursus Het Heelal. Sterrenkunde voor iedereen, De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdagavond van 20.00-22.00 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info
naar 06-47849113.
9 jan.
CREA Fort aan de Drecht. Start Basiscursus Fotografie. De
cursus 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 & Pan25 jan.
doeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
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12 jan.

12 jan.
14 jan.

17 jan.

19 jan.

19 jan.

19 jan.
19 jan.

30 jan.

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.
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.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen.
Duur: 9.00-12.00 u. Vervolg op 28-01, 11-02, 25-02, 11 en 2503. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Materialen: houtskool, krijt, acryl en aquarelverf op groot en klein formaat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten:
€140,- inclusief materialen, model en consumptie. Opgeven
via tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen. Ook
op 17-01, 31-01, 14-02, 28-02, 14-03, 2803. Duur: 9.00-12.00
u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Geschikt
voor beginners en gevorderden. Kosten: €140,- incl. materialen. Opgeven tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
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.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16.
Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297540444.
11e Open kampioenschap Darten in De Kwakel, Dorpshuis De
Quakel,. Inschrijving vanaf 12.00 uur. Kosten: €5,-. Aanvang
13.30 u.
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Duur: 13.3016.30 u. Ook op 26-01, 02-02, 09-02, 16-02. (op 23-02 krokusvakantie) 02-03, 09-03, 16-03, 23-03. Eventueel aanvullend: Spelend Schilderen, Vorm en Materie: 06-04, 13-04, 2004. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten:
€200,- voor 9 lessen, materiaal, model en consumptie inbegrepen. Opgeven tel.: 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen 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
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN 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 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:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk:
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 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. Contactpersoon: 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. Stevens, 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) 513
111.
- Gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Verkeersbesluit Oud & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 19 december
t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513 111.
- Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Achterweg in het kader
van Kom in de Kas, 6 & 7 april 2013. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn. Ter inzage van 20 december 2012 t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: de heer M. Blonk, tel (0297)
513111.
- Anterieure overeenkomsten Iepenlaan, De Kwakel. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapel aan
voorzijde. Ontvangen 13 december 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Van Deyssellaan 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
dakkapel aan voorzijde. Ontvangen 5 december 2012
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Burgemeester Kootlaan ter hoogte van de bushalte, het plaatsen van zichtschermen.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dorpscentrum
- Thamerlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden van de woning aan achterzijde.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Ringdijk toegangsweg naar Het Fort, plaatsen van lichtmasten en uitvoeren
van graafwerkzaamheden.
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
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor organiseren van AB feest op 3 januari 2013.
- Jaagpad 15, omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van boerderij. Bezwaar: t/m 21 januari 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan Organisatiebureau Verdonk voor organiseren
van kermis van 15 t/m 20 mei 2013. Bezwaar t/m 21 januari 2013.
- Randhoornweg 100, vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor organiseren
van 10 Engelse mijlen op 27 januari 2013 van 11.00 tot 14.30 uur. Bezwaar
t/m 22 januari 2013.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant
van Café Roadies voor plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december
2013. Bezwaar t/m 24 januari 2013.
- Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café Bonaire voor plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2013. Bezwaar t/m 24 januari 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 37, onthefﬁng van de Winkeltijdenwet verleend aan Supermarkt
Jos van den Berg B.V. om op 23 december 2012 tot 22.00 uur open te zijn. Bezwaar t/m 23 januari 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan de exploitant van sporthal De
Scheg voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 12 december 2015;
- een drank- en horeca vergunning
Bezwaar t/m 24 januari 2013.
- Nicolaas Beetslaan 68, omgevingsvergunning voor plaatsen van schutting en
overkapping. Bezwaar: t/m 23 januari 2012.
VERKEERSBESLUIT

Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen nabij Prinses
Christinalaan 129a om de veiligheid op de weg te verzekeren en de vrijheid van
het overige verkeer te waarborgen.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt t/m 30 januari 2013 ter inzage. Daartegen kan tot en met
deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde de Oud & Nieuwviering in De Kwakel mogelijk te maken, van maandag 31 december 2012 tot 1 januari 2013 de Kerklaan en de Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk van 23.30 uur tot 02.30 uur af te sluiten voor alle verkeer.
Dit wordt bereikt door van maandag 31 december 2012 tot 1 januari 2013 Kerklaan
en Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk van 23.30 uur
tot 02.30 uur gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 30 januari 2013 ter inzage. Daartegen kan tot en
met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op 6 en 7 april 2013, in het kader van het tweedaagse evenement “Kom in de Kas”, eenrichtingsverkeer en een
eenzijdig parkeerverbod in te stellen op de Achterweg in De Kwakel, tussen de
aansluitingen met de Noordzuidroute en Dwarsweg om de noodzakelijke veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen en zoveel mogelijk de vrijheid van verkeer te waarborgen om met name een vrije doorgang van nooddiensten te kunnen garanderen.

Dit wordt bereikt door op de Achterweg bij de aansluiting met de Noordzuidroute het bord C3 (eenrichtingsweg) en bij de aansluiting Achterweg/Dwarsweg het
bord C2 (gesloten voor verkeer in deze rijrichting) van bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen. Het parkeerverbod wordt in-
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gesteld voor de oneven zijde van de Achterweg, tussen de aansluiting met de
Noordzuidroute en de Dwarsweg, door plaatsing van het bord E1 van bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Deze maatregelen worden ingesteld op 6 en 7 april van 10.00 tot 17.00 uur..
Ter inzage
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 30 januari 2013 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VOORBEREIDINGSBESLUIT BEDRIJVENTERREIN UITHOORN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 13 december 2012 heeft besloten dat een herziening van
het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bedrijventerrein Uithoorn,
zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding.
Ter inzage
Het voorbereidingsbesluit en de tekening liggen vanaf 20 december 2012, de datum waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt, gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van
de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van
het dorpshuis. Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.
Uithoorn, 19 december 2012

VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “ZIJDELVELD 58”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 13 december 2012 het bestemmingsplan “Zijdelveld 58” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelveld58-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
In Thamerdal is het historische woonlint Zijdelveld gelegen. In het lint staat op
nummer 57 een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote
zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voorzien. Het bestemmingsplan Zijdelveld 58 omvat de juridisch planologische regeling om de woning mogelijk te maken.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijziging van het plan heeft betrekking op een aanpassing van de waterparagraaf. Meer informatie hierover is te vinden in de Nota Ambtelijke wijziging.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota ambtelijke wijziging liggen met ingang van 21 december 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 19 december 2012

BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN IEPENLAAN,
DE KWAKEL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij de volgende anterieure (koop)overeenkomsten is aangegaan:
-

Met J.J.M. Pouw met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1112 (gedeeltelijk) en 1188 (Iepenlaan
17), ongeveer ter grootte van respectievelijk 8057 en 60 m2;
Met A.I.M. Berk met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1669 (gedeeltelijk) en 1670 (gedeeltelijk) (Iepenlaan 21), ongeveer ter grootte van respectievelijk 14 en 7102 m2;
Met A.H.A. Hogenboom met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal
bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 2258 (Iepenlaan 24), ter grootte
van circa 6155 m2;
Met Tupla Vastgoed B.V. met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1668 (gedeeltelijk) (Iepenlaan 28), ter grootte van circa 11.995 m2;
Met J. Harting met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1609 (Iepenlaan 43), ter grootte van circa 6216 m2.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 19 december 2012 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
COLOFON
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en Inkomen, Wmo-voorzieningen en
WOZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
Openingstijden
cluster Werk en Inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
Openingstijden Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
Postadres G2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Fraudewet

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen
van de uitkeringsregels strenger bestraft. De
overheid en het Nederlandse publiek vinden
het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier
recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk
om uitkeringen in stand te houden als geld bij
de verkeerde mensen terechtkomt. Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel
doet dat niet, voor dat deel worden de boetes verhoogd.
In welke situaties moet u extra alert zijn?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw
eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag
dat in uw persoonlijke situatie geldt om rond
te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk
om wijzigingen in uw situatie direct door te
geven. Het kan gebeuren dat mensen onbewust de uitkeringsregels overtreden, dus
wees alert op de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen.
Veranderingen in uw leefsituatie
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk
van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand,
of woont u samen? Als u samenwoont
kan uw uitkering namelijk lager uitvallen.
Soms heeft u zelfs helemaal geen recht
meer op een uitkering. Dus als er iets verandert in uw leefsituatie moet u dat melden.
Het verrichten van betaald werk
Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe
een dagje voor een uitzendbureau? Past
u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan
bent u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten te melden.
Het hebben van eigen vermogen
Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag
de waarde van uw bezittingen niet boven
een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland.
Voor het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels.
Wat houden de strengere straffen in?
Bij het overtreden van de uitkeringsregels
moet u het teveel ontvangen geld volledig
terugbetalen. Daar bovenop krijgt u hetzelf-
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de bedrag als boete. Als u opnieuw in de
fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan na de tweede overtreding uw uitkering maximaal drie maanden
worden stopgezet.
Overgangsregeling
Bij de invoering van de nieuwe regels wordt
een overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt
in:
Overtredingen en strafbare feiten begaan
vóór 1 januari 2013 vallen onder de regels van het oude recht.
Overtredingen die begaan zijn voor 1 januari 2013 maar die doorgaan na 31 januari 2013, vallen onder de nieuwe regels.
In januari 2013 heeft u de gelegenheid
om overtredingen uit 2012 of eerder te
melden zonder dat u met de nieuwe,
strengere regels te maken krijgt.
Geen recht op schuldhulpverlening
De terugvordering en de boete die u moet
betalen als u de regels heeft overtreden hebben grote financiële gevolgen. U heeft een
schuld bij de gemeente. Deze schuld moet
u helemaal terugbetalen. Schulden die door
het overtreden van de regels zijn ontstaan
worden in principe uitgesloten van schuldhulpverlening.
Zo voorkomt u problemen
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel
altijd contact met ons op. Wij informeren u
graag over uw situatie. U kunt contact opnemen met het cluster Werk en Inkomen. Of
kijk op www.weethoehetzit.nl

Regiotaxi Amstelland
Verwachte drukte voor
Regiotaxi Amstelland
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er meer 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 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 telefoonnummer 0900-8998343 (lokaal tarief).

Vermogensinkomensbijtelling in de Wet
maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
Met ingang van 1 januari 2013 wordt het toestingsinkomen voor de berekening van de eigen bijdragen voor de Wmo en de AWBZzorg verhoogd met een extra bijtelling van het
inkomen uit het vermogen.
Van het vermogen uit spaargelden en beleggingen (box 3) wordt 12% meegeteld bij het
bijdrageplichtige inkomen. Dit kan betekenen
dat u een hogere eigen bijdrage gaat betalen.
In december 2013 ontvangt u over deze wijziging een brief van het Centraal Administratiekantoor (CAK). In deze brief wordt u geïnformeerd over de gevolgen die deze vermogensinkomensbijtelling voor u heeft. Voor een
indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage in 2013 kunt u op de website van het CAK
(www.hetcak.nl) gebruik maken van een rekenmodule.
Heeft u vragen over de vermogensinkomensbijtelling en de mogelijke gevolgen voor uw
eigen bijdrage? Neem dan contact op met het
Centraal Administratie Kantoor.

In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen
mensen met een beperking en een medische indicatie gebruik maken van de Regiotaxi. De Regiotaxi is een vorm van individueel taxivervoer die
u van deur tot deur brengt binnen een gebied van
vijftien kilometer vanaf de gemeentegrens van
uw eigen woongemeente. Om hier gebruik van te
maken heeft u een vervoerspas nodig. Indien u
nog geen pas heeft, dan kunt u informeren over
de voorwaarden bij het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg.
Regiotaxi reserveren
U kunt een rit reserveren via telefoonnummer:
0900-89 98 343 (lokaal tarief) of via internet: www.
connexxion.nl. Uw pas(nummer) is nodig om een
reservering te maken.
Een aantal spelregels van de Regiotaxi
De Regiotaxi rijdt tussen 07.00 ‘s ochtends en
01.00 uur ’s nachts.
U kunt een rit bestellen tussen 07.00-0.00 uur.
Bij reservering geeft u aan met hoeveel personen u reist en of u gebruik maakt van een eventueel hulpmiddel (scootmobiel, rolstoel of rollator).
U bestelt de taxi maximaal één uur van tevoren
(eerder mag ook!).
U reserveert zo mogelijk alvast uw terugreis.
Ritten met een vertrektijd tussen 7.00 uur en
8.00 uur moet u de dag ervoor aanvragen.
Per persoon kan één tas of koffer worden meegenomen.
Klachten over de Regiotaxi kunt u indienen bij
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket
registreert de klacht en stuurt deze door naar
Connexxion.
Wat als de Regiotaxi niet komt?
De taxi mag maximaal 15 minuten eerder tot 15
minuten later komen dan de door u bestelde tijd.
Als de regiotaxi 45 minuten na de afgesproken tijd
nog niet is gearriveerd moet u contact opnemen
met de centrale van de Regiotaxi. Alleen met toestemming van de telefoniste mag u gebruik maken van een andere taxi. Zij legt u ook uit hoe u de
kosten van het andere taxibedrijf kunt declareren
bij Connexxion. Zorg in ieder geval voor een betalingsbewijs van de door u gemaakte kosten voor
een andere taxi.
Vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg of
lees de nieuwsbrief van de Regiotaxi. Pashouders hebben deze nieuwsbrief thuis ontvangen.
De brief is te downloaden op de websites van uw
gemeente: www.aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl.

