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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

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.
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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Op maandag 2 januari is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur open.

informatiecentrum Dorpscentrum
op 19 december geopend
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. De viering zal net
als in voorgaande jaren plaatsvinden
op het pleintje Kerklaan/Drechtdijk.

Feesttent en vuurkorven
-

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.

u

2 januari 2012

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

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
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Andere openingstijd
gemeentehuis

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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
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ALGemene inFORmAtie

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

RDw-diensten tijdelijk niet
beschikbaar

uitzondering APK
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Op donderdag 29 december is
er in de feesttent in het centrum
van De Kwakel, ter hoogte van de
Kerklaan/Drechtdijk een kinderdisco van 19.00-21.00 uur. Deze disco is bestemd voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m
8. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Op vrijdag 30 december is in de
feesttent van 17.00-22.00 uur de
traditionele Hollandse (boerenkool)avond met optreden van een
zanger.
Op zaterdag 31 december 2011
vinden in de feesttent vanaf 23.00
uur de jaarwisselingfestiviteiten

plaats. Op het plein komen vuurkorven te staan voor een sfeervol
geheel.

Verkeersmaatregelen

Veiligheid is belangrijk ook tijdens
de Oud- en Nieuwviering. Daarom
worden Kerklaan en het deel van de
Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31
december 2011 vanaf 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze afzetting duurt tot 1 januari 2012, 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.

Openbaar vervoer

Connexxion rijdt een beperkte dienst.
De laatste rit op 31 december 2011 is
rond 20.00 uur.

Vierde editie klimaatstraatfeest
ook in uithoorn van start!
Doe mee!
De eerste maand van het Klimaatstraatfeest is voorbij en de eerste
aanmeldingen voor Uithoorn komen
binnen. Inmiddels hebben zich landelijk bijna 1200 straten en ruim 2300
deelnemers aangemeld. Niet slecht!
In Uithoorn loopt het nog niet echt
storm, maar er is nog alle kans om
mee te doen! Juist de wintermaandenzijn een fantastische periode om
je steentje bij te dragen aan energiebesparing en hiermee punten te behalen. De straat met de meeste punten wint. Uithoornse straten krijgen
meteen al 1.000 extra punten, omdat
Uithoorn ‘gouden ster’ gemeente is!
De website van het Klimaatstraatfeest www.klimaatstraatfeest.nl is het
kloppend hart van de campagne. Op
deze site krijgen alle deelnemers een
eigen pagina. Op de site staan legio

tips voor december/januari
om punten te verzamelen
-

acties die deelnemers zelf en met elkaar kunnen ondernemen om energie te besparen en dus punten te verdienen. De punten worden ook via de
persoonlijke website bijgehouden.
Door mee te doen maak je kans op
een van de 500 spetterende straatfeesten georganiseerd door HIER.
Daarnaast looft gemeente Uithoorn
in januari VVV-bonnen van 50 euro
uit voor de eerste 5 aanmeldingen, en
in mei hoofdprijzen voor de deelnemers die zich het meest hebben ingezet! Waarom nog wachten? Meld
je vandaag nog aan op www.klimaatstraatfeest.nl
Wij doen mee voor een beter klimaat,
u toch ook?
Voor vragen:mail naar klimaatstraatfeest@uithoorn.nl of kijk op www.klimaatstraatfeest.nl.

1 januari: goede voornemens! Organiseer een duurzame Nieuwjaarsborrel.
Vaak last van tocht in huis? Grijp
de kans om dit aan te pakken en
plaats tochtstrips.
Doe wat vaker de deksel op de
pan tijdens het koken en bespaar
10% op je energiekosten.

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.

waar vindt u informatiecentrum Dorpscentrum?

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

Andere openingstijd
afvalscheidingdepot
Het scheidingsdepot aan de Industrieweg is op 31 december vanaf
15.30 uur gesloten.

Gemeente treft maatregelen
voor veilige jaarwisseling
Vuurwerkcampagne

Deze week 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.

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.

Andere schrijfwijze straatnamen
De gemeente Uithoorn heeft onlangs twee basisregistratiesystemen op elkaar aangesloten. Dit is wettelijk verplicht. Nu zijn de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG) aan elkaar gekoppeld. De adressen in beide systemen moeten gelijk
zijn aan elkaar. In de GBA wijkt de schrijfwijze van vier straten af van de juiste
schrijfwijze zoals opgenomen in de BAG. Het gaat om de straten:
schrijfwijze GBA
Joost vd Vondelln
Constantijn Huygensln
Ruys de Beerenbrouckln
Provinciale weg

schrijfwijze BAG
Joost van den Vondellaan
Constantijn Huygenslaan
Ruys de Beerenbroucklaan
Provincialeweg

De adresgegevens van alle personen die in deze straten staan ingeschreven,
zijn gewijzigd. Dit heeft verder geen gevolgen voor de inschrijving in de GBA.
Administratief heeft er wel een wijziging plaatsgevonden. Alle (semi-)overheidsinstellingen zijn geïnformeerd met geautomatiseerde berichten. Als
u nog vragen heeft over deze wijziging kunt u contact opnemen met
de medewerkers van het cluster Burgerzaken of de beheerders van de BAG, tel. 0297-513111.

G

E

M

E

E

N

T

E

N

I

E

U

28 DECEMBER 2011

W

S

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.

7 jan.

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

7/8 jan.

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

9 jan.
10 jan.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
31 dec.
1 jan.
3 jan.

6 jan.

6 jan.

6 jan.

7 jan.

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, Spelend schilderen, licht
en donker. Een rustig moment voor jezelf om de overgang van
donker naar licht heel bewust te beleven. Lesduur:10.00-13.00
uur. Je werkt met houtskool en krijt. Kosten: €32,50. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 0206418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.
jokezonneveld.nl
De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor
kinderen van 4 t/m12 jaar. Begint om 12.30 uur en duurt tot
15.00 uur. Kosten: €2,- (incl. limonade en traktatie). Kom vrijdagmiddag 6 januari in sportieve kleren naar Sporthal KDO,
Vuurlijn 51 in De Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl
Basiscursus Fotograﬁe. Bestemd voor mensen met een handmatig instelbare camera. 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.
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof, inlichtingen

10 jan.

12 jan.

13 jan.

15 jan.
15 jan.

tel. 525556.
Atelier De Rode Draad, schilderles, Spelend schilderen, een
nieuw begin. Een moment van bezinning na de feestdagen om
het nieuwe jaar creatief te beginnen. Lesduur:13.30-16.30 uur.
Je werkt met houtskool, krijt en aquarelverf. Kosten: €32,50.
Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld,
020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op
www.jokezonneveld.nl
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
een groepswerk.
Open Coffee Amstelland van 9.30-11.00 uur bij Grand Café
Plux. Nadere info: http://opencoffee-amstelland.nl
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op
dinsdagavond van 20-22 uur. Kosten: €155,-. Nadat je eerst
duidelijk hebt wat je wil veranderen in ruimte nemen voor jezelf, maak je een plan om aan te werken. In de lessen gaan we
ervaren wat ruimte is en hoe ruimte invloed heeft op ons leven.
We gaan kijken wat jou tegenhoudt in ruimte nemen en laten
je zien hoe je hierin stappen kunt zetten. Na aﬂoop van de training ben je in staat om meer ruimte voor jezelf in te nemen in
verschillende situaties. Kijk op:www.derijktrainingen.nl om je in
te schrijven of bel met 06-53505222.
Start van serie van 10 lessen Het heelal-sterrenkunde voor
iedereen. Kosten: € 112. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht,
Grevelingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon
0297-561291
Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier
de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: €107,-. Tijd: 20.00-21.30 uur op donderdag om de andere week. Duurt t/m 14 april 2012. nadere info: carladebrave@
gmail.nl ; 0297-567773.
Ook op 20 en 27 januari: Open kampioenschap De Kwakel voor
Klaverjassen & Pandoeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan
16, tel. 0297-531528. Inschrijving 10 euro en voorinschrijving 9
euro. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur. Men dient drie
avonden aanwezig te zijn!
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: 12.00-17.00

16 jan.

18 jan.

19 jan.
20 jan.
20+27 jan.

21+28 jan.

21 jan.

21 jan.

26 jan.

uur. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare kunst. Info:
www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen Zes lessen. Cursus duurt tot 26 maart 2012.
Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@
jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39.
Tijd: 12.30-13.15 uur. De Bibliotheek Amstelland verzorgt tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen in Brede School
Legmeer een interactieve voorleesactiviteit. De Nationale
Voorleesdagen helpen om kinderen tot zes jaar te laten genieten van het voorlezen. Voorlezen is niet alleen erg leuk, maar
ook heel belangrijk voor hun ontwikkeling. We lezen voor de 4tot 6- jarigen het prentenboek ‘Viezeltje’ van Suzan Peeters en
Milja Praagman interactief voor. Toegang gratis. Aanmelden
via: Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
19.00 tot 21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in
Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444,
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
10e Open kampioenschap Darten in De Kwakel. Dorpshuis
De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving vanaf
12.00 uur, kosten: 5 euro. Aanvang 13.00 uur. Nieuw: TRIPPLEPOT.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012.
Aanvang: 13.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt.
Kosten €210,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij
Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012.
Les van 9.30-12.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt.
Kosten €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij
Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl

Evenementen vanaf februari 2012 staan op www.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
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 Kerstmarkt aan de Amstel.
Ter inzage van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- 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.
- 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.
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)
- Klipper 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 21 december 2011.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Achterweg 16, omgevingsvergunning voor het oprichten van een laad- en op-

slagruimte. Bezwaar: t/m 1 februari 2012.
Cotoneaster 60 en 70, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaand distributiegebouw. Bezwaar: t/m 1 februari 2012.
Stelling 24, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 30 januari 2012.

-

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Weegbree 34, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 januari 2012.
Thamerdal
- Ruys de Beerenbroucklaan 19, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Bezwaar: t/m 31 januari 2012.

.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 78, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 januari 2012.
UITWERKINGSPLANNEN ‘PARK KRAYENHOFF FASE 3’ EN
‘PARK KRAYENHOFF FASE 4’ VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat tegen het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff fase 3’ als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoff3-vs01 en ‘ontwerp-uitwerkingsplan fase 4’,
als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoff4-vs01 geen
zienswijzen zijn ingediend en dat zij daarom het beide uitwerkingsplannen op 21
december 2011 ongewijzigd hebben vastgesteld.
Deze uitwerkingsplannen zijn gebaseerd op de in het bestemmingsplan Park Krayenhoff opgenomen bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’ en maakt de bouw
van het woningbouwproject Park Krayenhoff voor fase 3 en fase 4 mogelijk.
Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff’ ligt van vrijdag 28 december
2011 tot en met donderdag 8 februari 2011 ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep/voorlopige voorziening
Omdat tegen de ontwerp-uitwerkingsplannen ‘Park Krayenhoff fase 3” en ‘Park
Krayenhoff fase 4’ geen zienswijzen zijn ingediend, kunnen gedurende de termijn
van terinzagelegging alleen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen tegen de ontwerp-uitwerkingsplannen bij burgemeester en wethouders in te dienen, beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van burgemeester en wethouders van 21 december 2011. Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
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.
Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit treedt daags na aﬂoop van bovengenoemde beroepstermijn van zes weken in werking 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 vaststellingsbesluit niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 28 december 2011

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

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

Wijzigingen in de WWB
Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering
van de gemeente. Door de wijzigingen wordt
de plicht voor uitkeringsgerechtigden om weer
op zoek te gaan naar werk aangescherpt.
Daarnaast wordt een groter appél gedaan op
de eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om
onderstaande wijzigingen:
1. De Wij wordt samengevoegd met de WWB.
Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening
voor jongeren hebben, gaan per 1 januari
2012 over naar de WWB.
2. Jongeren onder de 27 jaar die een uitkering aanvragen in 2012, moeten eerst vier
weken actief naar werk of passende scholing zoeken. De regels van de WWB zijn
direct van toepassing op de jongeren.
3. Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader,
moeder en minderjarige kinderen bedoeld.
Vanaf 2012 horen ook meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en andere inwonende gezinsleden (zoals oma of schoonzoon) bij het gezin.
4. Er komt een zogeheten huishoudinkomenstoets. Inkomsten van alle gezinsleden (en
dat zijn dus ook meerderjarige kinderen
en inwonende gezinsleden zoals oma en

schoonzoon) worden meegeteld bij de bijstandsuitkering.
5. Een gezin heeft recht op één bijstandsuitkering voor alle gezinsleden samen. Maar
sommige gezinsleden kunnen nog wel een
eigen bijstandsuitkering krijgen.
6. De gemeente Aalsmeer en Uithoorn kunnen mensen met een bijstandsuitkering verplichten als tegenprestatie voor de uitkering
iets te doen dat nuttig is voor de samenleving.
7. Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal
vier weken per jaar in het buitenland verblijven.
8. Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand, regeling chronische zieken, gehandicapten en
ouderen (70+), de langdurigheidstoeslag,
de collectieve zorgverzekering en enkele
andere voorzieningen van Werk, Inkomen
alleen nog maar voor mensen met een inkomen dat 110% van de bijstandsuitkering of
lager is.
Wilt u meer informatie hebben over deze wijzigingen? Neem dan contact op met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina.

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.

Vrijwilligers van de algemene
hulpdienst Uithoorn in het zonnetje

telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

Eén keer per jaar trakteert het Loket Wonen, Welzijn en Zorg de vrijwilligers van de algemene hulpdienst Uithoorn. Woensdag 7 december waren alle vrijwilligers uitgenodigd in het restaurant van het
gemeentehuis voor een heerlijke high-tea. De vrijwilligers verdienen
deze traktatie, omdat zij het hele jaar door beschikbaar zijn om aan
de individuele vragen van burgers te voldoen. Zo begeleiden zij mensen naar een dokter, een ziekenhuis of doen ze boodschappen voor
mensen die dat niet meer alleen kunnen en niemand anders hebben.
Voor de medewerkers van het Loket ook een leuke gelegenheid om de vrijwilligers op een
andere manier te leren kennen. Het was een gezellige middag aan en prachtig gedekte tafel.
Om 16.00 uur gingen de vrijwilligers weer richting huis met een klein presentje. Vrijwilligers,
nogmaals bedankt en we hopen in 2012 weer fijn met u te kunnen samenwerken!

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

gewijzigde
openingstijden
maandag 2 januari

Verwachte drukte voor
regiotaxi Amstelland
tijdens de feestdagen

gemeente Uithoorn: Maandag 2 januari
zijn de loketten Wonen, Welzijn en Zorg en
Werk & Inkomen in Uithoorn om 10.00 uur
geopend. De telefonisch spreekuren deze
dag van beide loketten zijn gewoon van
8.30 tot 12.00 uur.
gemeente Aalsmeer: Maandag 2 januari
zijn de loketten Wonen, Welzijn en Zorg en
Werk & Inkomen in Aalsmeer gesloten. De
telefonisch spreekuren deze dag van beide
loketten zijn gewoon van 8.30 tot 12.00 uur.

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 oudejaarsdag en nieuwjaarsdag, dan dient u deze
rit(ten) liefst een week tot minimaal twee dagen
van tevoren te bestellen. Mocht u later bestellen, dan 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).

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft op 15 december 2011, op grond van de Wet werk en bijstand
(WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), besloten voorlopig in te stemmen met de volgende
(gewijzigde) verordeningen:
Afstemmingsverordening 2012 Uithoorn;
Verordening maatschappelijke participatie
WWB 2012 Uithoorn;
Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2012;
Re-integratieverordening Uithoorn 2012;
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand
2012 Uithoorn;
Verordening langdurigheidstoeslag Uithoorn 2012.
Deze verordeningen liggen van woensdag 28 december 2011 tot en met woensdag
8 februari 2012 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen
zienswijzen met betrekking tot de verordeningen ingediend worden. Daarna zal de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn de verordeningen behandelen en vaststellen.

Kinderopvang Snoopy
deelt kerstpakketten
uit voor kinderen
Kinderopvang Snoopy heeft 22 december een groot aantal kerstpakketten voor
kinderen tot 12 jaar overhandigd aan de
gemeente. Deze pakketten zijn gemaakt
door de kinderen van Kinderopvang
Snoopy. De gemeente zal deze pakketten
verspreiden onder kinderen van ouders
wonend in de gemeente Aalsmeer en Uithoorn met een minimum inkomen. De
gemeente wil de kinderen en medewerkers van Kinderopvang Snoopy nogmaals
bedanken.

