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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do.
08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr.
08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur
13.30-16.30 uur
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do.08.30-12.00 uur
Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur
Burgemeester of wethouder
spreken?
U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Ruimten te huur via
gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn heeft een aantal accommodaties in eigendom. Deze kunnen al dan niet gedeeltelijk voor verschillende doeleinden worden gehuurd. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.uithoorn.
nl/ruimtehuren
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Afwijkende openingstijden in
december en januari
Vanwege de feestdagen zijn er in december en januari afwijkende openingstijden van toepassing. Hieronder vindt u deze openingstijden. De tijden gelden voor het gemeentehuis en de gemeentewerf, uitzonderingen staan in onderstaande lijst.
Donderdag 18 december 2014 vanaf 16.00 uur gesloten.
Woensdag 24 december 2014 vanaf 15.00 uur gesloten.
De avondopenstelling vervalt hierdoor. Het informatiecentrum
Dorpscentrum is tot 16.00 uur geopend.
De balie van Werk en Inkomen in Aalsmeer is op
woensdag 24 december en 31 december gesloten.
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Gemeentepagina verschijnt in 2015
elke 14 dagen in plaats van elke week
Vanwege de bezuinigingen verschijnt de gemeentepagina vanaf januari
2015 elke 14 dagen in plaats van elke week. De gemeentepagina komt
uit in de even weken (week 2, week 4 etc.).

Aanvragen subsidie 2015 bij
Burgemeester Kootfonds

Dien voor 27 maart 2015 uw subsi- Stichting Burgemeester Kootfonds,
dieaanvraag in bij het Burgemeester t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, PostDonderdag 25 december en vrijdag 26 december 2014
Kootfonds. De doelstelling van Stich- bus 8, 1420 AA Uithoorn
gesloten vanwege kerst.
ting Burgemeester Kootfonds is het Het Burgemeester Kootfonds ververlenen van ﬁnanciële steun aan in- leent in beginsel geen bijdragen in
Woensdag 31 december 2014 vanaf 15.00 uur gesloten. De
stellingen en personen die binnen de normale uitgaven. Die moeten beavondopenstelling vervalt hierdoor. Het informatiecentrum
gemeente Uithoorn werkzaam zijn op kostigd kunnen worden uit de normaDorpscentrum is op deze dag gesloten.
het gebied van sport, cultuur en so- le inkomsten, zoals contributies en
Donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari gesloten vanwege nieuwjaar.
ciaal-maatschappelijke activiteiten.
dergelijke.
Scheidingsdepot is wel open op vrijdag 2 januari.
Verenigingen, instellingen, organisa- De subsidieaanvragen worden in
Maandag 5 januari vanaf 10.00 uur weer geopend.
ties en personen die menen op grond april 2015 door het bestuur van Stichvan hun activiteiten in Uithoorn en De ting Burgemeester Kootfonds beoorKwakel èn hun ﬁnanciële positie aan- deeld. Alle aanvragers worden schrifspraak te kunnen maken op steun telijk in kennis gesteld van de besliskunnen vóór 27 maart 2015 een on- sing.
derbouwde subsidieaanvraag indie- U kunt het aanvraagformulier downnen. Daartoe behoort ook een zo re- loaden via www.uithoorn.nl
Heeft u een laag inkomen, dan heeft de koopkrachttegemoetkoming, ad- cent mogelijk inzicht in de financië- Voor meer informatie kunt u conu dit jaar mogelijk recht op extra geld viseren wij u om de test te doen op le positie van de aanvrager. De aan- tact opnemen met de heer T.J.J.
van de gemeente.
www.laaginkomen.nl van de Rijks- vraag moet worden gericht aan: Schrandt, tel. (0297) 513 185.
Het kabinet heeft besloten eenma- overheid.
lig een tegemoetkoming in de koopkracht voor inwoners met een laag Meer informatie
inkomen te verstrekken in 2014. Het Meer informatie over de koopkrachtis gebleken dat hun koopkrachtont- tegemoetkoming kunt u vinden op
wikkeling is achtergebleven bij inwo- www.aalsmeer.nl en www.uithoorn. In de periode van 1 november tot gladheid leest u hoe wij de gladheid
ners met hogere inkomens. Om te nl. Daar vindt u ook de voorwaarden en met 1 april is het risico op glad- deze winter voor u bestrijden en welkijken of u in aanmerking komt voor en het aanvraagformulier.
heid het grootst. Op www.uithoorn.nl/ ke routes wij als eerste rijden.

Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014

Gladheidbestrijding

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
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt.
Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen
kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen.

PROCEDURE
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of
dorpshuis De Quakel.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, 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, tenzij anders
vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn
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. Dat kan bij de sector
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van een
voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.

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

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Beroepsperiode: 5 december
2014 t/m 15 januari 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff
(0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van twee woonblokken. Ontvangen 9 december 2014.
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. Melding van Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het toestaan van
een festiviteit welke buiten de doelstelling van de vereniging valt.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 22. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Wen Wah
V.O.F. voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december 2015.
Bezwaar t/m 19 januari 2015.

Dorpscentrum
- Marktplein 2, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de achtergevel en
het realiseren van een terras aan de Amstelzijde. Bezwaar: t/m 20 januari 2015.
- Julianalaan 18. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van The PoolShack B.V. voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december
2015. Bezwaar t/m 19 januari 2015.
- Julianalaan 20. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Café Bonaire voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december 2015. Bezwaar t/m 21 januari 2015.
- Marktplein 11. Melding ontvangen van Sjiek aan de Amstel V.O.F. voor een
incidentele festiviteit op 13 december 2014. Onthefﬁng later sluitingsuur aan
Sjiek aan de Amstel V.O.F. van 13 op 14 december 2014 tot 03.00 uur. Bezwaar t/m 19 januari 2015.
- Wilhelminakade 62. Vergunning aan de exploitant van Hertog Jan op het Water voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar
t/m 22 januari 2015.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 125. Vergunning aan de exploitant van Snackbar De
Bokkesprong B.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 21 januari 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100b. Vergunning aan de exploitant van Cafetaria
Friends voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 22 december 2015.

WWW.UITHOORN.NL

facebook.com/

wat zeggeN de cijfers over 2014?
De cijfers over 2014 zijn gunstig uitgepakt voor het tarief van de afvalstoffenheffing 2015.
Er waren twee nadelen te verwerken:
- de nieuwe bezuiniging (€100 mln.) die het Rijk heeft doorgevoerd, namelijk de belasting op vuilverbranding van huishoudelijk restafval à €7
- de kosten door kwijtschelding à €2.
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Afval scheiden = beter voor
milieu en portemonnee
tegenwoordig spreken we liever over
grondstoffen dan over afval. want vaak levert
afval een grondstof voor een ander product op.
en grondstoffen worden schaars. Daarom is
het belangrijk ze na gebruik terug te winnen en
opnieuw te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld
plastic hergebruiken voor een fleecetrui: 27
petflessen leveren genoeg stof op voor een trui.

wettelijk
Het Rijk heeft een wettelijk percentage aan gemeenten opgelegd voor
het scheiden van afval. Ook hier is
het doel grondstoffen opnieuw te
gronDstoffen en
restAfvAl
Maar wist u ook dat het scheiden van
afval veel geld bespaart? Dat komt
omdat we voor grondstoffen geld krijgen terwijl we geld moeten betalen
om het restafval te verbranden. Dit
verbranden kost momenteel meer
dan dat de grondstoffen de gemeente opleveren. Het verschil tussen inkomsten en kosten verrekent de gemeente met de inwoners via de afvalstoffenheffing.

Gelukkig waren er meer voordelen, namelijk:
- 1% efficiencyvoordeel à € 2
- hogere inkomst inzameling kunststof à € 2
- gewijzigde toerekening onkruidbestrijding à € 4
- aanbestedingsvoordeel binnen de huisvuilinzameling en ondergrondse
containers à € 19

kunnen gebruiken. Dat percentage
is 65%. Uithoorn heeft op dit moment
een scheidingspercentage van 46%.
Uithoorn en De Kwakel moeten dus
meer afval gaan scheiden dan nu het
geval is.

Het optelsommetje van voordelen en nadelen (27 euro -9 = 18 euro) geeft onderaan de streep een bedrag van 18 euro. Dat betekent een daling van 6,6%
van de afvalstoffenheffing in 2015.
Nieuw iN 2015
Per 1 april 2015 gaan we ook blik en
drankenkartons gescheiden inzamelen, zegt een enthousiaste wethouder Hans Bouma. Ik heb afvalinzameling in mijn portefeuille en ik ben
blij dat we gaan samenwerken met
het bedrijf Kunststof Hergebruik. Op
3 november 2014 hebben we een
overeenkomst getekend. Zij regelen
het transport, het sorteren en de verkoop van blik en drankenkartons. De
gemeente zorgt dat het wordt opgehaald bij onze inwoners. Overigens is
dat door de moderne technieken heel
eenvoudig. De inwoners kunnen metalen (conservenblikken, aluminium
blikjes en metalen doppen) en dran-

kerstbomen ophAlen
Tussen 5 en 19 januari 2015 worden
kerstbomen opgehaald. De kerstbomen mogen ook in de tuingroendepots Kijk op de afvalkalender wanneer wij bij u in de wijk langskomen
om kerstbomen op te halen. U kunt
dit ook via uw postcode opzoeken via

AfvAlkAlenDer
kenkartons gewoon in de oranje containers of in de Plastic Heroes zakken doen.’

Rond 22 december is de nieuwe afvalkalender voor 2015 gereed. Iedereen kan een kalender ophalen bij het
gemeentehuis of het scheidingsdepot. Maar de informatie is uiteraard

www.recyclemanager.nl. U kunt hier
de kalender en een app downloaden,
of de dichtstbijzijnde tuingroendepots en ondergrondse glas- en textielcontainers zien. Als u via www.recyclemanager.nl kijkt, staat er in de
maand januari 2 keer grof tuinafval
genoemd. Hiermee wordt het ophalen van kerstbomen bedoeld.
ook digitaal beschikbaar op www.uithoorn.nl. De bewoners van wijk 2,
3A en 4A ontvangen een afval- en
grondstoffenkalender 2015 op hun
huisadres. In deze wijken zijn er belangrijke wijzigingen ten opzichte van
2014.

wees op tijD
Sita is onze nieuwe inzamelaar. Het is mogelijk dat
de inzameling bij u in de straat vroeger of later wordt
dan u gewend was. Zorg dat u uw container of plastic heroes zak vóór 7:30 uur klaarzet, dan bent u zeker op tijd.

Dus hoe meer we in
Uithoorn scheiden
hoe lager de
afvalstoffenheffing
wordt.

App
Door afval te recyclen worden er minder grondstoffen uit de natuur gehaald. Recyclen is beter voor het milieu dan verbranden.

Er drijven vijf biljoen plasticdelen in de wereldzeeën, met een totaal volume
van 269.000 ton. Dat blijkt uit onderzoek van het Fives Gyres Instituut in Los
Angeles. Het is voor het eerst dat precies is onderzocht hoeveel plastic er ronddrijft.
De aanwezigheid van grote hoeveelheden plastic is al lange tijd bekend.
Bron:http://nos.nl/artikel/2008344-5-000-000-000-000-stukken-plasticin-de-wereldzee-n.html

onDergronDse
contAiners voor
plAstic AfvAl
Op zes locaties bij de Europareiflats zijn pas geleden ondergrondse
containers geplaatst voor plastic afval. Dat is bij: Briandflat, Brusselflat,
Coudenhoveflat, Schumanflat, Romeflat en Monnetflat. De containers
zijn zonder sleutel te openen. U kunt
uw plastic afval in plastic (hero) zak-

ken in de container gooien. De oranje palen zijn op deze locaties weggehaald. Bij winkelcentrum Zijdelwaard
en Amstelplein en in het
winkelgebied van
De Kwakel zijn ook
ondergrondse plastic
containers geplaatst.
U herkent de containers
aan het plastic hero
mannetje.

Via www.recyclemanager.nl kan men
een app of een kalender per postcode downloaden. Ook is te zien waar
de dichtstbijzijnde tuingroendepots
en ondergrondse containers voor textiel en glas zijn.

vuurwerk
Zelf opruimen
De gemeente roept (o.a. met posters langs de openbare weg) inwoners op om hun vuurwerkafval zelf
op te ruimen. Bij alle verkooppunten
van vuurwerk in de gemeente wor-

den vuurwerkzakken uitgedeeld. Deze zakken zijn tijdens openingstijden
ook af te halen op het scheidingsdepot.
Op 1 januari en de dagen er na zorgt
de gemeente voor extra opruimwerk.
Dit om toch nog achtergebleven
vuurwerkafval te verwijderen.

AfvAl ophAlen tijDens
De jAArwisseling
De gemeente verwijdert of sluit alle
openbare afvalbakken voor de jaarwisseling. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste aan de beurt.
De gemeente plaatst deze bakken
vanaf 2 januari weer terug.

vrAgen
bij vragen, of problemen met de inzameling, kan de
gemeente gebeld worden via nummer (0297) 513 111.

Ondergrondse containers dicht
op 31 december
Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, papier- en textielcontainers worden op
31 december afgesloten op onderstaande tijden:
- de ondergrondse glas-, papier- en
kledingcontainers vanaf 8.00 uur
- de ondergrondse restcontainers

van de laagbouw vanaf 12.00 uur
de ondergrondse restcontainers
van de hoogbouw vanaf 20.00 uur
Op 1 januari worden alle bovengenoemde ondergrondse containers
weer geopend.
-

Op donderdag 1 januari 2015 wordt
er geen restafval of plastic opgehaald
in wijk 4A en 4B. Deze inzameling is
op zaterdag 3 januari.

www.uithoorn.nl

facebook.com/

