Afval rond de jaarwisseling
Ondergrondse containers gesloten
op 31 december 2015 vanaf 10.00
uur tot 1 januari 2016.
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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

Klant Contact Centrum
08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

Sociaal loket

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Minicontainers wijken Thamerdal,
Dorpscentrum en Meerwijk-Oost
voor 18.00 uur binnenhalen op 31
december.

Vuurwerk zelf opruimen
Ga je morgenavond vuurwerk afsteken? Denk je er ook aan om met
zijn allen de straat weer schoon te
vegen? Bij alle verkooppunten van
vuurwerk in de gemeente worden
vuurwerkzakken uitgedeeld.
Laat zien hoe goed je bezig bent, tag ons via twitter
@gem_uithoorn en wij retweeten je foto of post! Wie
weet motiveer je andere
mensen wel met opruimen.
Kerstbomen
Kan de kerstboom de deur uit na de
jaarwisseling? Dan kunt u deze op
straat leggen bij de containeropstelplaatsen. Dit kunt u doen op de onderstaande dagen en plaatsen. Dit is
gratis en de bomen hoeven niet aangemeld te worden.
Maandag 4 en 11 januari
De Legmeer, Legmeer-West en
Kootpark (Laag- en hoogbouw)

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

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

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Openingstijden tijdens
de feestdagen
Burgerzaken is op 31 december open tot 12.00 uur en
Klantcontactcentrum / receptie is open tot 14.00 uur.
Het informatiecentrum Dorpscentrum is gesloten van
maandag 28 december tot en met vrijdag 1 januari 2016.
De gemeente is dicht op 1 januari 2016. Op 4 januari 2015
zijn wij geopend vanaf 12.30 uur. Deze dag komt het
telefonisch spreekuur van het Sociaal Loket te vervallen.

WWW.UITHOORN.NL

Dinsdag 5 en 12 januari
Europaﬂats (Hoogbouw)
Woensdag 6 en 13 januari
Zijdelwaard (m.u.v. Europaﬂats) en
Bedrijventerrein (Laag- en hoogbouw)
Donderdag 7 en 14 januari
Thamerdal, Dorpscentrum en
Meerwijk-Oost (Laag- en hoogbouw)
Vrijdag 8 en 15 januari
De Kwakel, Meerwijk-West en Park
Krayenhoff (Laag- en hoogbouw)

