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

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket 
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt 
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische 
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via: 
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

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

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. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 (reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 https://coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

WWW.UITHOORN.NL

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 438.623 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 146.881 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Aantal inwoners van de VRAA van 12 jaar en ouder: 941.550

Uithoorn Volledig Gedeeltelijk  Vaccinatie  Vaccinatie 
  gevac. gevac. (1/2) gepland nog niet gepland

Week 26 36% 25% 6% 32%
Week 28 45% 22% 2% 31%
Week 30 55% 12% 0% 33%

Positief geteste personen
In week 30 (26 juli t/m 1 augustus) is het aantal positief geteste men-
sen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 45% vergeleken met 
de week daarvoor. In alle gemeenten nam het aantal meldingen af en 
alle gemeenten bevonden zich binnen het risiconiveau ‘Ernstig’.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 30   Week 25 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
48 162  59 199

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 36% lager dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag daalde naar 
15,2%. In alle gemeenten nam het aantal testen af.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 28   Week 27 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
358 1.209  420 1.419

Nu het aantal coronabesmettingen snel stijgt, worden maatregelen 
aangescherpt. De maatregelen zijn op zaterdag 10 juli ingegaan en 
gelden tot en met vrijdag 13 augustus.

De nieuwe maatregelen
• Discotheken en clubs gaan dicht.
• Cafés en restaurants blijven open op voorwaarde dat iedereen een 

zitplaats heeft en op 1,5 meter van elkaar zit.
• Cafés en restaurants moeten om middernacht dicht. Grote scher-

men en livemuziek zijn verboden.
• Meerdaagse evenementen mogen niet. Hierbij wordt geen onder-

scheid gemaakt tussen evenementen binnen en buiten.
• Eendaagse evenementen mogen alleen doorgaan als het evene-

ment alleen zitplaatsen aanbiedt.
• Een toegangstest is vanaf 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.

Een overzicht van alle maatregelen staat op www.rijksoverheid.nl 

Basisregels
De basisregels blijven belangrijk: houd 1,5 meter afstand, laat je testen 
bij klachten, geef elkaar de ruimte en blijf thuis bij gezondheidsklach-
ten. Heeft u vakantieplannen? Ga wijs op reis. Want reizen is en blijft 
een risico. Check het reisadvies Nederlandwereldwijd.nl

Wilt u zich laten vaccineren, maar heeft u nog geen afspraak ge-
maakt? Dan kunt u nu zonder afspraak terecht voor een corona-prik 
op de 4 grote vaccinatielocaties van GGD Amsterdam.

• RAI in Zuid
• Sportcentrum Caland in West (t/m 15 augustus)
• AFAS Live in Zuidoost
• NDSM Loods in Noord (t/m 26 augustus)

Iedereen van 12 jaar en ouder die nog geen vaccinatie-afspraak heeft 
gemaakt, kan nu zonder afspraak voor de eerste of tweede prik terecht 
bij de 4 grote priklocaties. Deze zijn iedere dag open van 08.00 - 20.00 
uur. Heeft u al een afspraak ingepland? Dan kunt u alleen op de afge-
sproken tijd en plaats terecht. Heeft u al een eerste prik gehad? Dan 
kunt u nu ook zonder afspraak uw tweede prik halen, als het langer dan 
28 dagen geleden is dat u die prik gekregen heeft. Zie voor meer info: 
ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/corona-prik-afspraak

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 28 

Aanscherping maatregelen 
vanaf 10 juli

Wanneer u de vaccinatie krijgt, is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leef-
tijd en of u werkt in de zorg. Via een handige vragenlijst kunt u bekijken 
wanneer u een uitnodiging kunt krijgen voor de coronavaccinatie. Ook 
ziet u waar u de coronaprik kunt halen en welk vaccin u waarschijn-
lijk krijgt. Benieuwd wanneer u de vaccinatie ontvangt? Bekijk de vra-
genlijst op rijksoverheid.nl/coronavirus of regel een afspraak via www.
coronatest.nl. 

Nieuwe vaccinatielocatie vlakbij Uithoorn 
Er is een nieuwe vaccinatielocatie van de GGD Amsterdam-Amstel-
land geopend aan de Bovenkerkerweg 6-8 in Amstelveen. Voor inwo-
ners uit de gemeente Uithoorn is deze locatie goed en snel te bereiken. 
Deze locatie is opgenomen in het afsprakensysteem. 

Met de app bewijst u dat u gevaccineerd bent, dat u negatief op coro-
na getest bent of dat u recent al corona gehad hebt. U kunt Corona-
Check gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties. En om internatio-
naal te reizen binnen de EU. Download de Coronacheckapp in de app-
stores op uw mobiele telefoon. Een bewijs op papier is handig als u 
geen smartphone heeft. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie, 
een herstel en/of van een testuitslag via https://coronacheck.nl/nl/print 

Coronacheck-app

Vaccinatieafspraak maken

Vaccineren zonder afspraak

Waarschijnlijk heeft u er al over 
gehoord of het in de krant ge-
lezen. Nederland gaat van het 
aardgas af, dat geldt dus ook 
voor de gemeente Uithoorn. In 

2050 gebruiken we geen aard-
gas meer. Dit is een ingrijpen-
de verandering voor alle inwo-
ners (woningeigenaren en huur-
ders) en daarom maken we de-

Aankondiging Tweede online 
informatieavond GASVRIJ

ze overgang stapsgewijs. De 
toekomstgerichte visie op Gasvrij 
Uithoorn krijgt steeds meer vorm. 
Bent u benieuwd hoe ver we zijn 
met de visie en de eerste resul-
taten? Op donderdag 2 septem-
ber 2021 is er een tweede onli-
ne informatieavond over de Tran-
sitievisie Warmte. Daar vertellen 
we welke mogelijke alternatieven 
voor aardgas beschikbaar zijn in 
Uithoorn en De Kwakel en wel-

ke stappen we samen willen zet-
ten in de komende jaren. De eer-
ste online informatieavond over 
GASVRIJ Uithoorn was op 26 
mei 2021. Heeft u deze eerste 
informatieavond niet kunnen bij-
wonen? Of wilt u graag een sa-
menvatting horen wat er toen is 
besproken? Speciaal daarvoor 
hebben we om 19.30 uur een 
vooravond ingepland om u bij te 
praten. De tweede online infor-
matieavond over de transitievisie 
warmte begint om 20.00 uur.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op deze in-
formatieve bijeenkomst? Meldt 
u zich dan voor 31 augustus aan 
via de website www.uithoorn.nl/
gasvrij. Kort voor de bijeenkomst 
ontvangt u van ons een deelna-
me link.

Donderdag 2 september 2021 20.00 - 21.30 uur



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-071884, Noorddammerweg 1a, het creëren van een gastenverblijf 

(ontvangen 26-07-2021);
• 2020-074739. Jaagpad 25, het bouwen van een nieuwe woning (ont-

vangen 04-08-2021).
Uithoorn
• 2021-071891, Johan Enschedeweg 1A, het uitbreiden van d bedrijfs-

ruimte (ontvangen 27-07-2021);
• 2021-074287, J.A. van Seumerenlaan 3, het bouwen van een nieuw be-

drijfspand (ontvangen 03-08-2021);
• 2021-074696, Molenlaan 30, tijdelijk oefenobject brandweer (ontvan-

gen 04-08-2021).\

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
• 2021-067116, Anjerlaan 12, het realiseren van een dakkapel en dakop-

bouw (verzonden 05-08-2021).
Uithoorn
• 2021-040128, Thamerweg 75A, het bouwen van een woning (verzon-

den 26-07-2021);
• 2020-113102, Marktplein 2A, het aansluiting van het terras aan de ka-

de (verzonden 27-07-2021);
• 2021-059910, Schaepmanlaan 41, het plaatsen van een dakkapel (ver-

zonden 02-08-2021);
• 2021-070130, J. van Oldenbarneveldtlaan 48, het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 02-08-2021);
• 2021-057703, Grift 45, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 02-

08-2021);
• 2021-057451, Uithoornlijn nabij stationsstraat 41, het realiseren van 

een tijdelijke afrit voor bussen en het uitvoeren van werkzaamheden op 
gronden met een dubbelbestemming (verzonden 06-08-2021);

• 2021-057440, uithoornlijn nabij stationsstraat 41, het realiseren van 
keerwanden en damwanden (verzonden 06-08-2021);

• 2021-061671, Grauwe Gans 72, het realiseren van een dakuitbouw 
(verzonden 05-08-2021).

VERLEENDE TIJDELIJKE 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
• 2021-046569, Vuurlijn 21, het tijdelijk plaatsen van een loods/overkap-

ping voor opslag (verzonden 02-08-2021).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-070769, Admiraal de Ruiterlaan tussen 45 en 47, het plaatsen van 

3 afvalcontainers en 2 ecotoiletten van 30 augustus t/m 30 december 
2021 (ontvangen 22-07-2021);

• 2021-071752, Chemieweg , inrichten bouwplaats (ontvangen 26-07-
2021);

• 2021-072045, Driehoeksreclameborden voor campagne “Pak je fi ets” 
(ontvangen 26-07-2021);

• 2021-070589, Legmeerplein 49, evenementenvergunning op 18 sep-
tember 2021 (ontvangen 22-07-2021);

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 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen 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, ge-
richt 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 bin-
nen 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 op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen 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 be-
roep 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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit 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 in-
dienen. 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 voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

WWW.UITHOORN.NL

• 2021-070663, Artur van Schendellaan 40-44, aanvraag vergunning ver-
koop consumentenvuurwerk (ontvangen 21-07-2021); 

• 2021-072506, Bernard Zweershof 31, het plaatsen van een afvalcontai-
ner van 1 september t/m 15 oktober 2021 (ontvangen 28-07-2021);

• 2021-073049, Amstelplein, het plaatsen van een GGD Corona testbus 
van 16 augustus t/m 5 september 2021 (ontvangen 29-07-2021);

• 2021-068406, Amstelplein en Zijdelwaard, in de week van de veiligheid 
op 13 en 16 oktober 2021 het plaatsen van een preventiecar en een 
ontruimingscontainer (ontvangen 13-07-2021);

• 2021-074377, Prinses Christinalaan 139, het plaatsen van een afval-
container op 16-08-2021 (ontvangen 03-08-2021);

• 2021-074547, Talmalaan 10, het plaatsen van een afvalcontainer (ont-
vangen 04-08-2021).

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.
Uithoorn
• 2020-110947, Industrieweg 20, exploitatievergunning horecabedrijf 

(verzonden 26-07-2021);
• 2020-113102, Industrieweg 20, alcoholwetvergunning (verzonden 26-

07-2021);
• 2021-065196, standplaatsvergunning verkoop oliebollen van 3 t/m 31 

december 2021 (verzonden 29-07-2021).

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
INSPRAAK VOOR NIEUWE OPLAADPUNTEN 
ELEKTRISCH VERVOER
Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het 
voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen 
van voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt. 
Voor de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerak-
koord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieu-
we auto’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is 
hiervoor belangrijk.
Nieuwe locatie oplaadpunten
Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe 
oplaadpunt te realiseren in Uithoorn:
• Koekoeksbloem ter hoogte van nummer 24
• Potgieterlaan ter hoogte van nummer 44
• Fazant ter hoogte van nummer 15
Inspraak
U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 8 septem-
ber 2021) bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn 
of via gemeente@uithoorn.nl. 
Verkeersbesluit laadpalen
De gemeente Uithoorn heeft nieuwe locaties aangewezen voor een open-
bare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief 
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken 
inspraak aan vooraf gegaan. De geplande oplaadpunten bevinden zich op 
de volgende locaties: 
• Bertram ter hoogte van nummer 121A
• Fermoor ter hoogte van nummer 19
• Wederik ter hoogte van nummer 2
• Legmeerplein ter hoogte van nummer 55
• Aan de Zoom ter hoogte van nummer 11
• Arthur van Schendellaan ter hoogte van nummer 100
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 22 september 2021 bezwaar maken 
tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend 
bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via ge-
meente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit 
gaat u naar www.offi cielebekendmakingen.nl.

Wist je 
dat?

Voor inwoners met een krappe 
beurs is er hulp in Uithoorn/De 
Kwakel. De gemeente heeft 
verschillende minimaregelin-
gen!

Computerregeling
Uw kind zit op het voortgezet 
onderwijs en heeft een com-
puter of laptop nodig. Dat is 
een fl inke uitgave! Voor inwo-
ners met een krappe beurs 
hebben we daarom de zoge-
noemde ‘computerregeling’. 

Dat betekent dat u (mogelijk) 
recht heeft op een bijdrage voor 
de aanschaf ervan. 

Jeugdfonds Sport 
en Cultuur
Wilt u kind op turnen, voetbal, ju-
do of een andere sport? Maar is 
lid worden van een vereniging te 
duur? Dan helpt het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Het fonds be-
taalt het contributiegeld recht-
streeks aan de vereniging. U 
hoeft dus niks voor te schieten.

Meedoen aan activiteiten
Blijft er na uw vaste uitgaven 
geen geld meer over om bijvoor-
beeld een keer naar de bioscoop 
te gaan? Of een cursus te vol-
gen? Ook dan kan de gemeente 
helpen.

Ik had het gevoel 
alsof mijn buren eraan 
onderdoor gingen.

Zorgen over huiselijk geweld?
Bel of chat anoniem en lucht je hart.
Kijk op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl

503875 WT poster huiselijk geweld 297X420.indd   2 06/07/2021   16:47

AED’s in Uithoorn en De Kwakel
De gemeente krijgt geregeld vra-
gen over Automatische Externe 
Defibrillators (AED’s). Hoe is de 
hulpverlening aan mensen met 
een hartstilstand in de gemeen-
te geregeld? Is er subsidie be-
schikbaar voor de aanschaf van 
AED’s door particulieren? En kun-
nen AED’s worden opgehangen 
op openbare plekken? Hieronder 
leest u de antwoorden. 

Snel en deskundig optreden
In onze gemeente hebben 2 or-
ganisaties de taak om snel en 
deskundig op te treden bij een 
112-melding van een hartstil-
stand. Dit zijn Stichting AED Uit-
hoorn en Stichting AED De Kwa-
kel. Zij ontvangen (indien nodig) 
een subsidie van de gemeente 
om te zorgen voor voldoende er-

varen vrijwilligers, verspreid over 
de wijken en buurten van onze 
gemeente. De vrijwilligers krijgen 
regelmatig AED-trainingen. En er 
is nazorg voor hen beschikbaar, 
mocht die nodig zijn. Ook zijn de 
stichtingen verantwoordelijk voor 
aanschaf en onderhoud van de 
AED-apparaten. 

Particuliere AED’s
Stichting AED Uithoorn en Stich-
ting AED De Kwakel voldoen aan 
de eis van de gemeente dat over-
al in Uithoorn en De Kwakel tijdig 
hulp door opgeleide vrijwilligers 
beschikbaar is voor mensen met 
een hartstilstand. Daarom geeft 
de gemeente geen subsidie voor 
de aanschaf van AED’s door parti-
culieren. Zij kunnen daarvoor een 
aanvraag doen bij het Initiatieven-

fonds Uithoorn. De eigenaar moet 
de AED ophangen op eigen ter-
rein; ophangen in de openbare 
ruimte is niet toegestaan.

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie op 
uithoorn.nl/AED 

Laat geen geld liggen!
Kortom: laat geen geld liggen 
en bekijk waar u voor in aan-
merking komt! Alles regelin-
gen voor inwoners met een 
krappe beurs staan overzich-
telijk op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Heeft u nog vragen? Bel 
dan naar het Sociaal Loket 
van de gemeente. Te berei-
ken op (0297) 513 111.

Meld 
huiselijk 
geweld

Tot en met september vraagt 
de Rijksoverheid extra aan-
dacht voor huiselijk geweld. 
Heeft u zelf te maken met 
huiselijk geweld? Of ver-
moedt u geweld of mishan-
deling bij ouderen of een ge-
zin in uw buurt? Bel 112 bij 
acuut gevaar. Bel voor een 
melding of voor advies met 
Veilig Thuis via 0800-2000, 
of chat met een medewerk-
ster via 020veiligthuis.nl. 
Voor kinderen is er de Kin-
dertelefoon, 0800-0432. Kijk 
voor hulp vanuit de gemeen-
te op uithoornhelpt.nl.




