Reizen met minderjarige
kinderen

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Gaat u binnenkort op vakantie
met een minderjarig kind? Vergeet dan niet de regels voor reizen met minderjarigen en voorkom onaangename verassingen

tijdens uw reis. Zorg dat u de juiste documenten in uw bezit heeft
voordat u op reis gaat. Meer informatie over reizen met minderjarigen vindt u via www.uithoorn.nl.

CO L O F O N

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
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)

Alleen 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

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

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

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
en wethouders over het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken.
Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie?
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Gemeente pakt
groenonderhoud aan
U herkent het vast wel: het onkruid
in uw tuin is nog niet verwijderd of
het staat er weer! Of u hebt uw gazon gemaaid en een week later
is het wéér nodig. Datzelfde probleem ervaren wij op grote schaal
met het onderhoud van het groen
in de openbare ruimte. Wij ontvangen daar op dit moment erg veel
meldingen over. Dat is begrijpelijk, want het groen in de openbare
ruimte ligt er minder goed bij.
Slechte uitvoering onderhoud
Dat is grotendeels uit te leggen.
Dit jaar hebben we namelijk te
maken met extreme groeiomstandigheden voor het groen: omdat
het al heel vroeg in het voorjaar
heel warm was en veel geregend
heeft, groeide en groeit alles sneller dan we gewend zijn. Een andere reden is dat we niet tevreden
zijn met de kwaliteit van het groenonderhoud dat wordt gedaan door
aannemers in opdracht van de gemeente. De gemeente doet zelf
veel aan groenonderhoud maar
we kunnen niet alles zelf bijhouden. Daarom laten wij het grootste deel van het groenonderhoud
doen door een aantal aannemers.

Wij merken door de hoeveelheid
meldingen en door onze eigen
controles, dat de kwaliteit die de
gemeente eist aan het groenonderhoud, niet gehaald wordt door
de aannemers. Wij pakken deze
aannemers zowel financieel als
juridisch hard aan om zich aan de
kwaliteitseisen en voorwaarden te
houden.
Achterstand wegwerken
Hierdoor is er een achterstand
ontstaan in het groenonderhoud
in de gemeente. Wij doen ons uiterste best om de achterstanden
in het groenonderhoud én in de
binnengekomen meldingen weg
te werken. Tot het zo ver is vragen we uw begrip voor de eventuele ergernis en overlast die u ondervindt.
Meldingen
Wij blijven uiteraard aanspreekpunt voor vragen en klachten over
de buitenruimte en het groenonderhoud maar vragen u alleen
meldingen in te dienen als een situatie verkeersonveilig is (bijvoorbeeld geen zicht op de weg). Dat
geeft ons de tijd om de aannemers

21 juli
31 juli t/m 4 aug
3 augustus
23 augustus
6 t/m 8 sept
28 sept
9 november

All American Sunday
Polderfeest
Zomermarkt
Foodtruckfestival
3 Nations Cup BMX 2019
Red Ball Express
Kadomarkt

Opening Fietsenbank

GEMEENTENIEUWS
www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Evenementen in Uithoorn

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten zich belangeloos in voor het
welzijn van anderen.
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kom dan tijdig
in actie! De procedure voor het
toekennen van een Koninklijke
onderscheiding vergt veel tijd. Is
de voordracht voor de Lintjesregen in april 2020, dan dient u het
voorstel vóór 15 juli 2019 dit jaar
bij de burgemeester in. Gaat het
om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het
voorstel minstens zes maanden
van tevoren naar de burgemeester te sturen.

Informatie Koninklijke
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het
aanvraagformulier, vindt u op de
gemeentelijke website Uithoorn.
nl of Lintjes.nl. Daarnaast kunt
u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.
Informatie gemeentelijke
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Eén keer per jaar houdt de gemeente Uithoorn een opruimactie fietswrakken. Na het opruimen
van de fietsen krijgen de eigenaren nog een kans hun fiets(wrak)
bij de werf op te halen. Door Recyclo (een duurzaam project van Zideris, Videt, VluchtenlingenWerk
en gemeente Uithoorn) krijgen nu
de niet opgehaalde fietswrakken
een tweede kans. Mensen uit de
dagbesteding of mensen die op
zoek zijn naar werk knappen deze fietsen in ‘t uurtnest op. De
fietsen worden verkocht voor een
klein bedrag aan mensen met een
minima inkomen, waaronder ook
statushouders (vluchtelingen met
een verblijfsvergunning). Het geld
wordt weer gebruikt om materialen en onderdelen te kopen voor

het opknappen van de fietswrakken. “Een fantastisch duurzaam
en sociaal project. We hergebruiken materialen en mensen kunnen aan de slag door de fietsen op
te knappen, duurzaamheid gaat
hand in hand samen met sociaal
ondernemen”, aldus wethouder
Ria Zijlstra. Tijdens de opening
overhandigde de gemeente Uithoorn een fietspomp aan Recyclo. De dagbesteding had vanwege het warme weer heerlijke koude limonade en aardbeien zandtaartjes gemaakt. Heeft u een ongebruikte, in redelijk goede staat
fiets over
reng deze naar ecyclo in ‘t uurtnest, Arthur van
Schendellaan 59. Openingstijden
maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 15.30 uur.

V.l.n.r: Ingrid (Raadschelders) Bos van de gemeente Uithoorn, Marjo van der Sterre (Zideris), Nasséra Achahboun (Videt), Charles Couzijn (fietsleraar via Vluchtelingenwerk) en Elke op ’t Root (Vluchtelingenwerk).

Samen met vrienden een
woning huren
Eigen Haard biedt sinds kort jongeren in de gemeente Uithoorn
de kans om met vrienden een
middensegment woning te huren
in Uithoorn of de Kwakel. Hierover zijn afspraken gemaakt met
de gemeente. Met een Friendscontract kunnen drie vrienden samen een woning huren. De woningen worden aangeboden via
eigenhaard.nl.
Friendscontract
Met een Friendscontract bepaal je
zelf met wie je een woning deelt.
‘Via dit contract geven we een
groep woningzoekenden de mogelijkheid om samen met vrienden
een zelfstandige woning te huren’,
zegt Mieke van den Berg, bestuurder bij Eigen Haard. ‘De huurders
zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de woning en het betalen van
de totale huur’. ethouder onen, Hans ouma: ‘ n het Actieplan Wonen en de afspraken tussen de gemeente, Eigen Haard en
Huurdersvereniging Uithoorn - de
Kwakel zijn de Friendscontracten
opgenomen. Ik ben erg blij dat Eigen Haard in Uithoorn Friendscontracten aanbiedt. Hierdoor krijgen
jongeren de mogelijkheid om met
elkaar een woning te huren en krijgen zij een extra kans op de woningmarkt.’
Voorwaarden ‘Friends’
Voor een Friendscontract gelden
te controleren en aan te spreken
maar ook om alle ingediende meldingen over het groenonderhoud
af te handelen.
Samen onkruidvrij
We proberen allemaal in een prettige woonomgeving te wonen.

de volgende voorwaarden:
- Voorrang voor huurders die de
afgelopen drie jaar minimaal
twee jaar in Uithoorn of De
Kwakel woonden;
- Leeftijd van alle huurders is
tussen de 18 jaar en 28 jaar;
- Huurders zijn alleenwonend
(geen stellen of gezinnen);
- Het aantal ‘ riends’ is gelijk
aan het aantal slaapkamers;
- Op de huurovereenkomst kunnen maximaal 3 personen;
- Per woning staan in de advertentie de inkomensvoorwaarden;
- Elke persoon mag maximaal
€49.757 (prijspeil 2019) per
jaar verdienen. tudiefinanciering telt niet mee als inkomen;
- Er moet voldaan worden aan
de gezamenlijke inkomenseis.
- Er wordt geen garantstelling bij
een Friendscontract geaccepteerd;
- De minimum contractduur voor
alle ‘ riends’-huurders is 1 jaar.
Over Eigen Haard
Eigen Haard zorgt voor goede
en betaalbare huisvesting in de
Metropoolregio Amsterdam voor
mensen die dat het meest nodig
hebben. Eigen Haard werkt, samen met haar partners, aan vitale wijken in een gezonde regionale woningmarkt. Eigen Haard beheert ruim 61.000 woningen en
bedrijfsruimten.
Daar zetten wij ons voor in, maar
u kunt ons daar ook bij helpen.
Houdt uw stoep voor uw huis en
het achterpad en eventueel voortuin onkruidvrij. Dat voorkomt verspreiding van eventuele zaden en
nog meer ongewenste groei van
onkruid.
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Gezichtsbedekking verboden
per 1 augustus 2019
De wet ‘ edeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ gaat
in op 1 augustus 2019. Vanaf dan
mag u in het onderwijs, in overheidsgebouwen en op hun erven,
in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende
kleding meer dragen.
U kunt door een medewerker van
zo’n locatie gevraagd worden de

gezichtsbedekking af te doen of
anders de locatie te verlaten. In
het uiterste geval kan hij/zij de politie inschakelen en kan deze u
een boete geven.

Wist je
dat?
Inwoners met een laag inkomen de gemeente kunnen vragen om een financiële bijdrage
voor sociale, culturele, sportieve of educatieve activiteiten?
Hiermee kunt u bijvoorbeeld
lid worden van een vereniging,
een cursus volgen, naar een
voorstelling gaan of aan een
activiteit meedoen. Het geld
kan besteed worden om iets te
leren, om mensen te ontmoeten of om te ontspannen.
Voor volwassenen is de jaarlijkse bijdrage maximaal €150
per persoon. De regeling heet
‘Declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen’ en is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen: tot
110% van de bijstandsnorm.

Voor ouderen is de jaarlijkse
bijdrage maximaal €135 per
persoon. Het ‘Declaratiefonds
maatschappelijke participatie
ouderen’ is bedoeld voor pensioengerechtigden en een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hebben.
Heeft u vragen of wilt
u een aanvraag doen?
Neem contact op met
het Sociaal Loket.
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag van
9.00-10.30 uur: (0297)
513111. Baliespreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur,
vrije inloop. E-mail:
sociaal.loket@uithoorn.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

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 wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. 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’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
-

TER INZAGE
Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzageperiode van donderdag 10 juli 2019 t/m woensdag 18 september 2019
in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en
werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513111.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ ligt van-

af 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 ter inzage.
Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. J. Doesburg (0297)
513111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-044594, Wilgenhof 48, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning (ontvangen 20-06-2019);
- 2019-046606, Fresialaan 46, het wijzigen van de constructie (ontvangen 24-06-2019);
- 2019-046676, Banken 1C, het in gebruik nemen van een bed & breakfast (ontvangen 25-06-2019);
- 2019-046685, Amsterdamseweg, Koningin Máximalaan en Noorddammerweg, het plaatsen van drie informatiezuilen (ontvangen 27-062019).
Uithoorn
- 2019-044753, Schans 23, het maken van een trapgat (ontvangen 2106-2019);
- 2019-045083, Brederolaan 34, het vergroten van de woning op de eerste verdieping (ontvangen 19-06-2019);
- 2019-048089, Prinses Christinalaan 98, het plaatsen van een dakkapel
(ontvangen 01-07-2019);
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
- 2019-044594, Wilgenhof 48, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning (ingetrokken 25-06-2019);
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2019-034084, Molenlaan 13C, het realiseren van een sportschool voor
kickboksen en functional fitness (verzonden 01-07-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-044352, Dwarsweg 45, het realiseren van een bloemenkiosk (verzonden 03-07-2019);
- 2019-034086, Noorddammerweg 47, het plaatsen van een toegangsbrug (verzonden 03-07-2019).

Uithoorn
- 2019-045083, Brederolaan 34, het vergroten van de woning op de eerste verdieping (verzonden 08-07-2019);
- 2019-031006, Thamerlaan 17, het plaatsen van 8 zonnepanelen en het
vergroten van de woning op de eerste verdieping (verzonden 28-062019);
- 2019-035321, Thorbeckelaan 8, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning (verzonden 03-07-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-045180, Poelweg 2, aanvraag evenementenvergunning Open
dag jubileum 50 jaar Kooyman (ontvangen 20-06-2019);
- 2019-047876, Steenwijcklaan 16, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Nirwana.
Uithoorn
- 2019-046781, Arthur van Schendellaan 100a, aanvraag evenementenvergunning Speel Mee Uithoorn van 19 t/m 23 augustus 2019 (ontvangen 30-06-2019);

-

2019-048049, Boutenslaan, aanvraag Buurtfeest op 12-7-2019 van
17.00 tot 24.00 uur;
2019-045676, Marktplein, evenementenvergunning Concert aan de
Amstel KnA op 22-09-2019 van 14.30 tot 15.30 uur (ontvangen 25-062019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-039407, Vuurlijn 30, ontheffing art.35 Drank- en horecawet tijdens
de Clubkampioenschappen Senioren van 7 t/m 14 juli 2019 (verzonden
4-7-2019);
- 2019-039409, Vuurlijn 30, ontheffing art.35 Drank- en horecawet tijdens
de Clubkampioenschappen Senioren van 24 augustus t/m 1 september
2019 (verzonden 4-7-2019);
- 2019-035304, Evenemententerrein De Kwakel, ontheffing art.35 Dranken horecawet tijdens het Polderfeest van 31 juli t/m 4 augustus 2019
(verzonden 3-7-2019);

Uithoorn
- 2019-043444, diverse locaties gemeente, plaatsen 20 reclameborden
voor de BOB zomercampagne van 15 t/ 29 juli 2019 (verzonden 4-72019);
- 2019-046552, buurtbarbecue Grevelingen op 20-07-2019 van 16.00 –
23.00 uur.
- 2019-043712, Den Uyllaan 4, ontheffing geluid op 5 juli 2019 tot 01.00
uur (verzonden 4-7-2019);
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

BELEIDSREGELS LEERLINGENVERVOER UITHOORN
Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Uithoorn 2015 vastgesteld. In de Verordening zijn voorschriften voor de wijze waarop ouders een aanvraag kunnen indienen en
criteria aan de hand waarvan ouders aanspraak kunnen maken op een vervoersvoorziening vastgelegd. Beleidsregels beschrijven hoe een bestuursorgaan omgaat met een bepaalde bevoegdheid. Er kunnen dus geen rechten of plichten voor inwoners in worden vastgelegd.
De Beleidsregels LLV dragen bij aan een verduidelijking van de bevoegdheden voor uitvoerenden (Duo+) en burgers. Het college heeft de beleidsregels vastgesteld op 2 juli 2019.
CONCEPT VERORDENING DOELGROEPEN WONINGBOUW
UITHOORN 2019
Op 2 juli heeft het college van burgemeester en wethouders de “Concept
verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019” vastgesteld en voor
inspraak vrijgegeven. Via deze verordening wil de gemeente op een publiekrechtelijke wijze regels stellen om zo het realiseren en in stand houden
van betaalbare woonruimte in Uithoorn en de Kwakel te kunnen borgen. In
de verordening zijn bepalingen vastgelegd ten aanzien van de huurprijsgrens, de doelgroep en de instandhoudingstermijn van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen.

Werk in uitvoering
AFSLUITING N201 DOOR
ONDERHOUD AAN
AMSTELAQUADUCT EN
WATERWOLFTUNNEL
De provincie Noord-Holland voert
van 11 tot en met 13 juli 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en
aan de Waterwolftunnel (tussen
de gemeenten Aalsmeer en Haar-

lemmermeer). Het verkeer op de
N201 wordt in de avond en nacht
omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging. Meer
informatie leest u op de website
van de Provincie Noord-Holland.
www.noord-holland.nl/Actueel/
Archief/2019/Juli_2019/Afsluiting_N201_door_onderhoud_
aan_Amstelaquaduct_en_Waterwolftunnel

WWW.UITHOORN.NL

Jaar lang intensief taalonderwijs
voor jonge nieuwkomers

Uithoorns wethouder Ria Zijlstra heeft vorige week het nieuwe convenant voor de ITK ( Internationale Taalklas) ondertekend
op basisschool De Springschans.
De Internationale Taalklas draait
nu zes jaar en het werkt. Kinderen vanaf groep 3 volgen de ITK
intensief onderwijs dat vooral gericht is op de beheersing van de
Nederlandse taal.
,,Door middel van dit schakelon-

derwijs moet een betere doorstroming in het primair onderwijs plaatsvinden en de kinderen
zo snel mogelijk integreren in een
reguliere school in de wijk,” vertelt wethouder Zijlstra.
Het gaat om kinderen, die minder dan één jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd en
die niet of nauwelijks in het Nederlands aanspreekbaar zijn. Zijlstra: ,,De beheersing van de taal is

natuurlijk zeer belangrijk. Niet alleen voor de schoolprestaties van
de kinderen, maar ook voor het
opbouwen van hun sociale leven.”
Welkom in Nederland
Het ITK convenant is een overeenkomst tussen de basisscholen in Uithoorn, de ITK en de gemeente Uithoorn. Deze overeenkomst is na door ondertekening nu met drie jaar verlengd.

All American Sunday 19e editie!
Wie van allerlei soorten motorfietsen en oldtimers plus een
stuk gezelligheid houdt, dient het
weekend van 20 en 21 juli in het
oog te houden! Zondag de 21e is
er voor de 19e keer de traditionele All American Sunday die door
Han Nollen van café Drinken & Zo
op het evenemententerrein aan
de Randhoornweg in Uithoorn
wordt georganiseerd. ‘The Day
Before’ (zaterdag de 20e) is de indrukwekkende ‘Ride Out’ van een
flink aantal motoren vanaf café Drinken & Zo aan de Wilhelminakade in Uithoorn. De inschrijving voor de Ride Out is om 12:00
uur en deelname is absoluut niet
aan een motormerk gebonden.
Vertrek (met een volle tank) is
om 13.00 uur! De terugkomst is
om 17:00 uur en om 19:00 uur is
er een bbq waar iedereen tegen
inschrijving aan mee kan doen.

Dus niet alleen voor de bikers die
meegereden hebben! Graag wel
van tevoren aanmelden. De kosten bedragen ongeveer 17,50 euro p.p. Na deze oergezellige barbecue wordt de avond opgeluisterd door The Little Boogie Boy
Bluesband.

kunnen de zeer bijzondere bikes
en auto’s die op het terrein staan
opgesteld bewonderen. “Vanzelfsprekend wordt ook aan de inwendige mens gedacht met typisch Amerikaanse snacks en gerechten, zoals hamburgers, pulled pork, en spareribs! Natuurlijk
wordt daarbij ook net ‘natje’ niet
American Sunday
vergeten,” laat Han Nollen weZondag is elke belangstellen- ten. “Dit jaar willen we het wat
de en liefhebber van motorfiet- ‘knusser’ maken waarbij het posen, oldtimer auto’s en trikes van- dium voor de muziekband (o.a
af 12:00 uur welkom op het eve- Rock ’n Billy) in de biertent komt
nemententerrein aan de Rand- te staan. Laat u als bezoeker eens
hoornweg in Legmeer-West. Hier verrassen. Er zijn terrassen waar u
vindt de nu al legendarische hap- van drankjes, snacks en levende
pening All American Sunday muziek kunt genieten. Met onze
plaats. Dit evenement wordt op- vrijwilligers en eigen ordehandgeluisterd door honderden bezit- havers kunnen we ervoor zorters van bijzondere motoren en gen dat het evenement als vanklassieke Amerikaanse auto’s uit ouds op rolletjes zal verlopen,”
de jaren 50/60. Er is dan ook veel aldus Han Nollen. Betalen voor
te zien en te beleven. Bezoekers de versnaperingen is weer gere-

De partijen dragen samen, in het
kader van het onderwijsachterstandenbeleid, verantwoordelijkheid voor de centrale opvang van
nieuwkomers in de leeftijd van 6
tot en met 12 jaar in het primair
onderwijs. De opzet van de Internationale Taalklas Uithoorn is een
gezamenlijk initiatief van partijen.
Nadat het convenant was ondertekend door de wethouder, kregeld met muntjes die bij de ‘kassa’ op het terrein kunnen worden
gekocht. Behalve het aanwezige
klassieke materieel met een hoge
‘Wow’ waarde, zijn er ook kramen
waar kleding uit de jaren 50/60 te
koop is, maar ook helmen, gadgets, bikers wear, enzovoort.

gen de kinderen het boek ‘Wel- de wethouder heeft het boek in
kom in Nederland’ uitgereikt. Ook ontvangst genomen.

om het evenement op poten te
zetten.” In dat licht gezien gaat de
dank van Han Nollen uit naar het
medewerkersteam ‘vergunningen’ van de gemeente Uithoorn,
de burgemeester en de politie
die er zich eveneens hard voor
hebben gemaakt om dit evenement mogelijk te maken. En niet
Familiedag
in de laatste plaats de sponsors!
All American Sunday wil ook een Zonder hen is het echt niet mogezellige familiedag zijn waar je gelijk dit te organiseren. Daarom
met het hele gezin inclusief opa ook een woord van dank aan onen oma naar toe kan. Het evene- der andere Stichting promotie
ment begint om 12.00 uur en ein- Uithoorn en de Kwakel (SPUK),
digt om 19:00 uur. De organisatie
kijkt weer uit naar een zoals alle
jaren zeer feestelijke happening.
Natuurlijk is het de hobby van
Han Nollen en zijn ding om dit te
organiseren.
Han: “Het fijne ervan is dat veel
betrokken mensen en partijen
er enthousiast over zijn en er alle medewerking aan willen verlenen. Dat maakt het makkelijker
en leuker om te doen. Ik ben heel
blij dat het dit jaar weer gelukt is

Transport bedrijf Katee, De Beij Elektra, Schijf B.V, Total energie,
Demolition, Sauna Amstelland,
Autobedrijf Bakker Mijdrecht,
RVW Fiscaal juridisch advies, Trike
Centrum Mijdrecht, ‘T maandagavond comitee De Kwakel, EV
motorrevisie, DUO Plant, Broers
Auto Wellness Uithoorn, Installatiebedrijf J. Groen B.V. en SchilderwerkTotaal. De organisatie
hoopt op mooi weer en natuurlijk
veel bezoekers. U bent van harte
welkom bij All American Sunday’.
Toegang is gratis.

