
G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
ALGEMENE INFORMATIE

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie 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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Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rond de feestdagen
- 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.

Gemeente bereidt zich voor op 
nieuwe Drank- en horecawet
Op 1 januari 2013 treedt de vernieuw-
de Drank- en Horecawet (DHW) in 
werking. De belangrijkste verande-
ring is dat het toezicht wordt over-
gedragen aan de gemeenten. Ook 
zijn jongeren onder de 16 jaar straks 
strafbaar als ze alcohol in hun bezit 
hebben.

Bevoegdheid burgemeester
Het toezicht op de Drank- en Hore-
cawet wordt nu nog uitgevoerd door 
de Nederlandse Voedsel- en Waren 
Autoriteit (NVWA). De burgemeester 
krijgt de bevoegdheid om toezicht te 
houden op de naleving van de DHW 
en sancties op te leggen. 
Voor de gemeente biedt de nieuwe 
wet enorme kansen, omdat ze hier-
door beter in staat is lokaal beleid te 
ontwikkelen en uit te voeren. Beleid 
dat aansluit op de plaatselijke situ-
atie en problematiek van drankver-
strekking en -gebruik. De gemeente 
regelt, houdt toezicht en kan hand-
haven. Met de vernieuwde DHW wil 
het kabinet:
- eAlcoholgebruik onder jongeren 

terugdringen. 
- Alcoholgerelateerde verstoring 

van de openbare orde aanpak-
ken.

-  Bijdragen aan het verminderen 
van de administratieve lasten

Belangrijke veranderingen 
per 1 januari 2013
- Jongeren onder de 16 jaar zijn zelf 

strafbaar wanneer ze in een hore-
cagelegenheid of op de openbare 
weg in het bezit zijn van alcohol-
houdende drank.

- Aan supermarkten en andere de-
tailhandelaren die meer dan drie 
keer per jaar de DHW overtreden, 
kan de burgemeester een tijdelijk 
verkoopverbod opleggen:

- In het kader van alcoholmatiging 
kunnen in een verordening re-
gels worden gesteld over koppe-
len toegangsleeftijd en sluitings-
tijd, regelen prijsacties en beper-
ken happy hours. 

- Regels voor drankverstrekking 
door paracommerciële horeca wij-
zigen in die zin dat de gemeente 
verplicht wordt om in een verorde-
ning de drankverstrekking in para-
commerciële bedrijven te regule-
ren.

Gemeentebelastingen Amstelland 
per 1 januari officieel van start
De gemeentelijke belastingafdelin-
gen van Amstelveen, Aalsmeer, Die-
men, Ouder-Amstel en Uithoorn wer-
ken vanaf 2013 samen onder de 
naam Gemeentebelastingen Amstel-
land. U merkt voor het eerst iets van 
het nieuwe samenwerkingsverband 
bij de aanslag gemeentelijke (woon)
lasten (o.a. WOZ, OZB, afvalstoffen-
heffing,	rioolheffing	en	hondenbelas-
ting) die in februari 2013 verzonden 
wordt. Het samenwerkingsverband 
verzorgt vanaf dat moment de he-
le	uitvoering	(heffing,	invordering	en	
eventuele kwijtschelding). 
Zodra de aanslag gemeentelijke hef-
fingen	op	uw	deurmat	valt,	kunt	u	op	
www.gemeentebelastingenamstel-
land.nl terecht voor o.a. uw WOZ-
aanslag, het taxatieverslag van de 
woning en alle formulieren die verder 
nodig zijn bij het afhandelen van de 
belastingen. Vragen en opmerkingen 
kunt u stellen via belastingen@am-
stelveen.nl of telefoonnummer (020) 

540 4886. U kunt op werkdagen tus-
sen 8.30 en 12.30 uur ook terecht in 
het raadhuis van Amstelveen (Laan 
Nieuwer Amstel 1, 1182 JR Amstel-
veen) en op afspraak bij uw gemeen-
te. 

Voordelen
Door de krachten van een aantal ge-
meenten te bundelen in het samen-
werkingsverband ontstaat een belas-
tingorganisatie die met meer kennis 
en kunde het hoofd kan bieden aan 
de ingewikkelde belastingwetten en 
-regels. Op termijn is ook een bespa-
ring te realiseren door integratie van 
werkprocessen, het wegvallen van 
dubbele	werkzaamheden,	efficiency	
en inkoopvoordelen. Het uitgangs-
punt bij de samenwerking is dat el-
ke gemeenteraad zelf het eigen be-
lastingbeleid en de plaatselijke be-
lastingtarieven blijft bepalen. Het sa-
menwerkingsverband verzorgt de uit-
voering hiervan.

Afvalkrant en Afvalkalender 2013
Een dezer dagen krijgt u de Afval-
krant 2013 thuisbezorgd. In deze 
krant is ook de Afvalkalender 2013 
opgenomen. Graag uw aandacht 
voor het volgende. De in de afvalka-

lender 2012 opgenomen ophaalda-
ta voor januari 2013 zijn niet juist! U 
moet zich dus uitsluitend houden aan 
de data die in de afvalkalender 2013 
zijn vermeld. 

Binnie weer vet!
Het einde van het jaar is in zicht en 
we kunnen hier en daar alweer olie-
bollen proeven. Mogelijk gaat u ze 
zelf bakken. En wat te denken van 
heerlijke frites en snacks om tijdens 
de feestdagen te serveren?

Geen vet in riool
Op zeker moment moet u uw olie of 
vet verversen. Of u wilt uw pan leeg-
maken. Doe dit echter nooit in de 
gootsteen of het toilet. Want dat ver-
oorzaakt verstoppingen. Als het riool 
verstopt raakt, kan het afvalwater uw 
huis in stromen. Om dit te voorkomen 
is er een nooduitlaat in het riool ge-
maakt. Dan kan het afvalwater toch 
weg bij verstopping. De nooduitlaat 
komt uit in de sloot of vijver. 

Overstort
Zo’n	zogenaamde	‘overstort’	heeft	
wel nadelen. Want afvalwater is na-
tuurlijk niet goed voor de kwaliteit van 
het water. Zo kwam er in de eerste 
week van dit jaar veel vet in het riool 
terecht. In deze week hadden de vis-
sen het al moeilijk, want er lag ijs met 
sneeuw erop. Toen daarbij nog over-
stort van afvalwater kwam, was het 
gevolg massale vissterfte onder an-
dere in de siervijver bij de bibliotheek. 

Afgewerkt frituurvet naar 
scheidingsdepot
Het verwijderen van vetresten uit het 
riool kost de gemeente veel geld. Ter-
wijl vet ook geld kan opleveren. Het 
is een prima grondstof voor diesel, 
zeep, verf, etc. Dus laten we er geen 
wc-potje met vet van maken. Breng 
uw frituurvet en -olie naar het schei-
dingsdepot! Bijvoorbeeld in de ver-
pakking waar u het hebt uitgehaald..
Organisaties kunnen kosteloos een 
gele kliko laten plaatsen via www.
vetrecyclehet.nl. Voor het vet dat ze 
inzamelen krijgen ze een vergoe-
ding. Misschien goed om dit eens 
de bespreken met uw club tijdens de 
nieuwjaarsreceptie, onder het genot 
van... een gefrituurd hapje !

Fijne feestdagen, Binnie

‘Haal het beste uit jezelf’
Woensdag 12 december 2012 gaf Mi-
chiel Stadhouders van Youngworks 
een korte blik in de keuken van talen-
tontwikkeling. Ongeveer 35 mensen 
waren ingegaan op de uitnodiging 
van de gemeente Uithoorn voor deze 
avond en beleefden een inspirerende 
bijeenkomst. Filmpjes van allerlei ta-
lenten van een topvoetbalster tot wis-
kundigen en jonge ondernemers in-
spireerden tot nadenken over talent. 
Hoe stimuleer je kinderen op jonge 
leeftijd tot prestaties en hoe vinden 
ze hun eigen talent? Herken je als ou-
der of begeleider kwaliteiten en hoe 
geef je het beste steun om ze te ont-
wikkelen? 

Motivatie en doorzettings-
vermogen zijn de sleutel
Stadhouders liet onder andere zien 
hoe belangrijk je eigen aanpak daar-
bij is, omarm je een uitdaging of ver-
mijd je die liever? Voel je je bedreigd 
door succes van anderen of leer je 
daar juist van en haal je er inspiratie 
uit? Maar ook waar ligt jouw kracht, 
waar zit de focus van jouw intelligen-
tie? Zit dat in het klassieke beeld van 
goed zijn in wiskunde of verbaal vaar-
dig zijn? Of ben je iemand met visue-
le of lichamelijke intelligentie.. 
Het maakt niet uit wat je sterktes zijn. 
Om de top van je kunnen te halen 
heb je heel veel motivatie en doorzet-
tingsvermogen nodig. In de sportwe-
reld geldt bijvoorbeeld de regel dat je 
10.000 trainingsuren moet investeren 
om de top te halen. Dat betekent heel 
veel doen, maar ook heel veel laten. 

Ouders zijn belangrijk
Allerlei partijen spelen een rol bij het 
laten opbloeien van talent. Natuurlijk 

de thuisomgeving, niet alleen ouders 
maar ook broers en zussen. Maar 
daarnaast zijn er ook leeftijdgenoten, 
coaches, docenten en trainers. Hoe 
stimuleer je een kind bij het ontwikke-
len van zijn/haar talent? Steun is on-
ontbeerlijk voor talenten in de groei. 
Stadhouders gaf een paar belangrij-
ke tips mee voor ouders, die we u ook 
niet willen onthouden: 

- Bied sturing en steun
- Leer je kind denken in termen van 

persoonlijke groei
- Geef feedback en motiveer je kind 

op basis van inzet
- Leer je kind zelfbeheersing
- Leer doorzettingsvermogen
- Geef feedback, bespreek resulta-

ten en evalueer hoe het is gegaan
- Vorm een team

Wilt u meer weten? 
De aanwezigen gingen met interes-
sante gezichtspunten naar huis. Bent 
u ook benieuwd of wilt u meer weten? 
Laat u inspireren door de filmpjes  
<	http://www.overdetop.nl/filmpjes/>	
van gesprekken met onder andere 
Erik Hensel (22), webshoponderne-
mer, Tula de Wit (18), voetbaltalent of 
Marne van Opstal (21), danser bij het 
Nederlands Dans Theater. Ook vindt 
u	veel	terug	in	het	boek	‘Over	de	top’	
van Huub Nelis en Yvonne van Sark. 
Dichtbij huis kunt u natuurlijk te-
recht bij het CJG Uithoorn. Het CJG 
is telefonisch bereikbaar via 0297-
513158 van maandag t/m donder-
dag van 09.00-17.00 uur en op vrij-
dag van 09.00-12.00 uur. Mailen kan 
ook naar CJG@uithoorn.nl Uiteraard 
is er ook informatie beschikbaar via 
www.cjguithoorn.nl. 

Scheidingsdepot per 2013 
vier dagen geopend
Het Scheidingsdepot aan de Indu-
strieweg is in 2013 vier dagen per 
week open. U kunt uw afval daar gra-
tis blijven brengen. De openings-

tijden van het depot zijn: maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag van 
9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 
16.30 uur

Brandweertips veilige 
Kerstversiering
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
wenst iedereen veilige feestdagen 
en geeft daarom dagelijks een tip via 
Twitter en Facebook over hoe om te 
gaan met brandveiligheid rond kerst 

en oud en nieuw. Meer informatie 
over veilige feestdagen via: @Brand-
weerAA ; www.facebook.com/brand-
weeramsterdamamstelland en www.
brandweer.nl/amsterdamamstelland
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Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze 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 evenemen-

tenkalender 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 Zijdel-

waard. U bent daar van harte welkom.

Vanwege bezuinigingen omvat de 
gemeentepagina met ingang van 
2013 niet meer 2 maar gemiddeld 1 
krantenpagina. 
Daarop staan in elk geval de wette-
lijk verplichte publicaties. Al naar ge-
lang het aanbod van offi ciële publica-
ties zal daarnaast geen of nauwelijks 

ruimte overblijven voor achtergrond-
berichten. De rubriek Activiteiten en 
Evenementen vervalt per 2013 op de 
gemeentepagina. U kunt activiteiten 
echter gewoon blijven aanmelden, 
want we plaatsen deze zoals gebrui-
kelijk wel op de gemeentelijke websi-
te www.uithoorn.nl.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
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 kin-
deren 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: 10.00-
13.00 u. Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6, 1421 XJ. Meer in-
fo: www.jokezonneveld.nl Kosten: €32,50 inclusief alle materi-
aal en consumptie. Joke Zonneveld is docente Spelend Schil-
deren en contactpersoon. Opgeven telefonisch, 020-6418680 
of per email info@jokezonneveld.nl

31 dec. Vanaf 13.30 u. klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. De in-
schrijving start om 13.00 u. Deelname kost €2,50. 

JANUARI 2013
1 jan.  Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Uithoornse Roei- en Ka-

novereniging 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

3 jan. Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Inlei-
ding door de heer Freek Gillesen, zorgcoördinator bij het Alz-
heimer Centrum van het VUMC. Zaal open: 19.30 u. Toegang 
gratis. Vragen of meer informatie: Mantelzorg Steunpunt tel.: 
020-3335353 of per e-mail: amstellandmeerlanden@alzhei-
mer-nederland.nl

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 de-
fi nitief na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebos-
ch.

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. Tij-
dens de Instuif kunnen jullie meedoen aan: mini-tennis, free-
running, panna-knockout, zingen, dammen, schaken, scher-
men, 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

4 jan.  Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan van 
20.00-23.00 uur. Kosten: € 2 p.p. inclusief koffi e/thee. Ook op 

 18-01, 01-02, 15-02, 01-03, 15-03 en 29-03,12 en 26-04, ;10-
05, 24-05.

5 jan. De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegel-
ruilbeurs in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. 
Inlichtingen 0297-525556.

5 jan. Workshop Spelend Schilderen en het Onbekende. Duur: 
13.30-16.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86. Materiaal: houtskool, krijt en eventueel verf op groot for-
maat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten: 
€32,50 inclusief alle materiaal en consumptie. Opgeven telefo-
nisch, 020-6418680 of per email.

7 jan. Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschede-
weg 180, 9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor onder-
nemers in de regio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13, 
01-04-13, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 
04-11-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bonte-
koeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@em-
melienhuisman.nl

8 jan. CREA Fort aan de Drecht. start cursus Het Heelal. Sterrenkun-

de voor iedereen, De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdag-
avond van 20.00-22.00 u. Aanmelden kan met een inschrijffor-
mulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info 
naar 06-47849113.

9 jan. CREA Fort aan de Drecht. Start Basiscursus Fotografi e. De 
cursus bestaat uit 10 lessen op woensdagavond, 1x per 2 we-
ken, van 20.00-22.30 u. Aanmelden kan met een inschrijffor-
mulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info 
naar 06-47849113.

11, 18,  Open kampioenschap De Kwakel voor Klaverjassen & Pan-
25 jan. doeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 

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.

12 jan. Van 14.00-15.00 u: proefl es 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.

12 jan.  Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwasse-
nen/kinderen) atelier de Penseelstreek

14 jan. Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen. 
Duur: 9.00-12.00 u. Vervolg op 28-01, 11-02, 25-02, 11 en 25-
03. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Materia-
len: houtskool, krijt, acryl en aquarelverf op groot en klein for-
maat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten: 
€140,- inclusief materialen, model en consumptie. Opgeven 
via tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl

17 jan. 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. materia-
len. Opgeven tel. 020-6418680 of per email info@jokezonne-
veld.nl

19 jan. Van 14.00-15.00 u: proefl es 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.

19 jan. Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwas-
senen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. 
Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297-
540444.

19 jan. 11e Open kampioenschap Darten in De Kwakel, Dorpshuis De 
Quakel,. Inschrijving vanaf 12.00 uur. Kosten: €5,-. Aanvang 
13.30 u.

19 jan. Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Duur: 13.30-
16.30 u. Ook op 26-01, 02-02, 09-02, 16-02. (op 23-02 kro-
kusvakantie) 02-03, 09-03, 16-03, 23-03. Eventueel aanvul-
lend: Spelend Schilderen, Vorm en Materie: 06-04, 13-04, 20-
04. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: 
€200,- voor 9 lessen, materiaal, model en consumptie inbegre-
pen. Opgeven tel.: 020-6418680 of per email info@jokezonne-
veld.nl

30 jan.  Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor vol-
wassenen 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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek 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 schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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 mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk: 
- Opheffen gereserveerde gehandicapte nparkeerplaats 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. Con-
tactpersoon: 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. Ste-
vens, 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 voer-
tuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30 ja-
nuari 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 janu-
ari 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 decem-

ber t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: (0297) 
513111.

- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop 27 januari 2013. Ter inzage van 24 
december 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der 
Waals, tel. (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan 5 t/m 27 en Raadhuisstraat 4 t/m 14, aanvraag omgevings-

vergunning voor het tijdelijk wijzigen van de functie van de woonbestemming 
naar parkeren en groen voor een periode van maximaal 5 jaar. Ontvangen 17 
december 2012.

Thamerdal
Colijnlaan 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 17 december 2012.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, aanvraag omgevingsvergunning voor het aan-

brengen van 2 reclameborden.

 GEWEIGERDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 2, geweigerde aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-

den van de woning aan de zijgevel. Bezwaar: t/m 30 januari 2013.

Vervolg op volgende blz.

Versoberde opzet gemeente-
pagina met ingang van 2013

Gemeente treft maatregelen voor 
veilige jaarwisseling
Na de kerstdagen plaatst de ge-
meente langs de openbare weg pos-
ters met de oproep aan inwoners om 
vuurwerkafval zelf op te ruimen.
 
Bij alle verkooppunten van vuurwerk 
in de gemeente worden vuurwerk-
zakken uitgedeeld. Deze zakken zijn 
tevens af te halen op het scheidings-
depot 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 op-
ruimrondes om onverhoopt achterge-
bleven vuurwerkafval te verwijderen.
 
Ondergrondse containers
Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, pa-
pier- en textielcontainers worden op 
31 december afgesloten volgens on-
derstaande 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 hierboven 
genoemde ondergrondse containers 
weer geopend.
 
Afvalbakken
Alle openbare afvalbakken zullen 
voor de jaarwisseling worden verwij-
derd of afgesloten. De afvalbakken 
bij winkelcentra zijn als laatste aan 
de beurt.
Deze worden teruggeplaatst vanaf 2 
januari
 
Afsteken vuurwerk
Vuurwerk mag worden afgestoken 
vanaf 10.00 uur Oudjaarsdag tot 
02.00 uur Nieuwjaarsmorgen.

Oud & Nieuw



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN 

 BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 2.12 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor een 
periode van maximaal 5 jaar voor het hierna te noemen plan:
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan 5 t/m 27 en Raadhuisstraat 4 t/m 14, aanvraag omgevings-

vergunning voor het tijdelijk wijzigen van de functie van de woonbestemming 
naar parkeren en groen voor een periode van maximaal 5 jaar. 

Genoemd plan ligt van 28 december 2012 tot en met 7 februari 2012 ter inzage bij 
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken 
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken.

 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 6, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schoeiing en 

een steiger. Bezwaar: t/m 29 januari 2013.
- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei en Ka-

no Vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van de Nieuwjaarsduik 
“Plons brr” op 1 januari 2013 van 11.30 tot 13.30 uur.

Thamerdal
- Colijnlaan 178, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de 

eerste verdieping. Bezwaar: t/m 30 januari 2013.
- Schermerhornlaan 16, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorge-

vel. Bezwaar: t/m 29 januari 2013. 
De Kwakel
-	 Drechtdijk	45,	ontheffing	van	het	geluid	aan	Lek	bloemenservice	voor	het	ten	

gehore brengen van geluid tijdens het bezorgen van de bestellingen van 14 
december t/m 24 december 2012 en 13 december t/m 24 december 2013. Be-
zwaar t/m 30 januari 2013.

- Kerklaan, vergunning aan Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel voor het orga-
niseren van de Oud & Nieuw activiteiten in De Kwakel op 29 december 2012 
en 31 december 2012 t/m 1 januari 2013. Bezwaar t/m 31 januari 2013.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan, incidentele vergunning aan Verburg markthan-

del V.O.F. voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwa-
gen voor de verkoop van kaas en aanverwante artikelen op 24 december 2012. 
Bezwaar t/m 30 januari 2013

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterplein, incidentele vergunning aan de heer Bakker voor het innemen 

van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van kaas 
en aanverwante artikelen op 24 december 2012. Bezwaar t/m 29 januari 2013

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Uithoornse Roei en Kano Vereniging Michiel de Ruyter voor 

het ophangen van 5 spandoeken om kenbaarheid te geven aan de Nieuwjaar-
duik op 1 januari 2013. Bezwaar t/m 29 januari 2013

- Vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van 20 reclamebor-
den om kenbaarheid te geven aan de vuurwerkcampagne van 20 december 
2012 t/m 2 januari 2013. Bezwaar t/m 29 januari 2013

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST RUIMTE 
 VOOR RUIMTE, DRECHTDIJK 69, 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 op 19 december 
2012 de anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte Drechtdijk 69 De Kwakel, 
zijn aangegaan met W.A.S. van Diemen en Wiandi b.v. te De Kwakel. 
Deze overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal be-
kend gemeente Uithoorn, sectie C nummers 1847 en 3055. 
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van 
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 28 december 2012 gedu-
rende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. 

 VERKEERSBESLUIT 10 ENGELSE MIJLEN-LOOP
Legmeer-West
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de volgende wegen van het 
parcours van de 10 Engelse Mijlen-loop op Uithoorns grondgebied op zondag 27 
januari 2013 van 10.45 tot 12.00 uur gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters 
en geleiders van rij- of trekdieren of vee, door het plaatsen van borden C1 van bij-
lage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
Parcours 10 Engelse Mijlen
Sportpark Randhoorn, Randhoornweg, Noorddammerweg, Randweg, Amelan-
chier,	Betula,	Platanus,	Fraxinus,	fietspad	Legmeerdijk	*,	Fraxinus,	Hedera,	Coto-
neaster, Amelanchier, Prunus.
Parcours 10 km 
Randhoornweg, Vogellaan, Haas, Randweg.

Parcours 5 km
Randhoornweg,	Randweg,		fietspad	Legmeerdijk	ten	zuiden	van	het	tracé	nieu-
we N201, Noorddammerweg, 
Parkeerverbod
Op betreffende wegen mag tevens niet worden geparkeerd.

Eenrichtingsverkeer
Tevens is besloten om op 27 januari 2012 van 10.00 tot 14.00 uur eenrichtings-
verkeer in te stellen op de Noorddammerweg (in noordelijke richting tussen de 
aansluiting met de Randhoornweg en de Randweg), Randweg (in westelijke rich-
ting tussen de aansluiting met de Noorddammerweg en de Poelweg) en Poelweg 
(in zuidelijke richting tussen de aansluiting met Randweg en de Provincialeweg.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 4 februari 2013 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 BELEIDSREGEL ONTHEFFING ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET
Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. De burge-
meester vindt het van belang dat ook na inwerkingtreding van deze nieuwe wet de 
verstrekking van alcoholhoudende drank bij “bijzondere gelegenheden van zeer 
tijdelijke aard” op een verantwoorde wijze plaatsvindt. De verstrekking moet om 
die reden geschieden onder de onmiddellijke leiding van iemand die in het bezit is 
van een Verklaring Sociale Hygiëne. Dat betekent dat een Verklaring Sociale Hy-
giëne	bij	een	aanvraag	voor	een	ontheffing	artikel	35	Drank-	en	Horecawet	over-
gelegd dient te worden. 
Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2013.

 VOORBEREIDINGSBESLUIT Bedrijventerrein Uithoorn 
 (aanvullende publicatie)
Op 19 december 2012 hebben burgemeester en wethouders van Uithoorn bekend 
gemaakt dat gemeenteraad in zijn vergadering van 13 december 2012 heeft be-
sloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het ge-
bied Bedrijventerrein Uithoorn, zoals is aangegeven op de bij het besluit behoren-
de en als zodanig gewaarmerkte verbeelding.  
Hierbij is aangegeven dat het voorbereidingsbesluit en de tekening vanaf 20 de-
cember 2012, de datum waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt, ge-
durende zes weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentelijk informatie-
centrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedu-
rende de openingstijden van het dorpshuis.
Abusievelijk is hierbij niet vermeld dat het voorbereidingsbesluit ook is te 
raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl
Zoals eerder is bekend gemaakt is wettelijk bepaald dat tegen het voorbereidings-
besluit geen beroep kan worden ingesteld.

Uithoorn, 20 december 2012

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
24 DECEMBER 2012
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