Fietsstraat De Kwakel
De eerste ﬁetsstraat in de gemeente Uithoorn is bijna
klaar. U vindt de ﬁetsstraat op de Vuurlijn in De Kwakel
tussen de Stelling en de Poelweg. De werkzaamheden
aan de ﬁetsstraat op de Vuurlijn tussen de Stelling en
de parkeerplaats van KDO bijna klaar
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Klant Contact Centrum /
receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

ma., wo., vr., za.

Uitleg begrip ﬁetsstraat
Een fietsstraat is een straat die ingericht is als ﬁetsroute maar waarop ook auto’s zijn toegestaan. et
uitgangspunt is dat autoverkeer er
te gast is. Het autogebruik wordt
beperkt door het karakter en de inrichting van de ﬁetsstraat. In ederland hebben ﬁetsstraten geen juridische status. et zijn feitelijk ﬁetspaden waarop alle overige categorieën
weggebruikers zijn toegestaan.

Fietsstraat Vuurlijn
Er zijn verschillende soorten fietsstraten. Wij hebben er voor gekozen
om de ﬁetsstraat in het midden van
de weg aan te leggen. De fietsers
hebben nu meer de ruimte gekregen. Zij mogen in hun eigen rijrichting over de volle breedte van de rijbaan rijden. Auto’s mogen niet sneller dan
km/h rijden. De ﬁetsstraat
op de Vuurlijn herkent u aan de rode kleur van het asfalt en het symbool op de weg. Binnenkort plaatsen
wij de borden die aangeven waar de
ﬁetsstraat begint en eindigt.
Het gedeelte van de Vuurlijn vanaf de Poelweg naar de Mijnsheren-

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

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

weg is weliswaar in rood asfalt uitgevoerd maar is geen ﬁetsstraat meer.
Hier geldt een snelheid van 60 km/u.
Dit wordt duidelijk met borden aangegeven.
Ontwikkeling De Rietkraag
De fietsstraat op de Vuurlijn is tot
aan de parkeerplaats van KDO aangelegd. Tijdens de voorbereidingen

voor het aanleggen van de fietsstraat is het nieuwbouwproject De
Rietkraag tot stand gekomen. Het
bouwverkeer rijdt straks via de Poelweg / Vuurlijn. Daarom kiezen we er
nu voor het gedeelte van het parkeerterrein KDO tot aan de Poelweg pas als ﬁetsstraat in te richten
als het nieuwbouwplan De Rietkraag
klaar is.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

de inwoners. De belangrijkste boodschap is: een beetje restjes aan het
glas is geen bezwaar, doe de deksel of dop erop en breng het naar de
glasbak. Je hoeft het glas dus niet
eerst schoon te spoelen. Zo wordt
glas scheiden nog makkelijker.

Ruimte huren?

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Een ﬁetsstraat is een redelijk nieuw
begrip in Nederland. Wat is nu eigenlijk een ﬁetsstraat en wat wordt
er van de automobilist verwacht?

Accommodatie van 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. Via
twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of 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

Glas in ’t Bakkie
De gemeente Uithoorn begint een
campagne om het scheiden van
glas te verbeteren met het motto
‘Glas in ’t Bakkie!’
Voor de Albert Heijn op het Amstelplein en Zijdelwaardplein is op

woensdag 16 november een VIPtent ingericht. Iedere inwoner van
onze gemeente wordt door speciaal
Glasteam als VIP ontvangen. Ook
wethouder Hans Bouma zal aanwezig zijn om de eerste glastas uit te
reiken en zal in gesprek gaan met

Waar staan we?
Op 16 november staat de VIP-tent
van 11.00 – 14.00 uur voor de Albert Heijn op het Amstelplein en van
15.00 – 18.00 uur voor de Albert
Heijn op Zijdelwaardplein. Wethouder Hans Bouma is aanwezig bij de
opening om 11.00 uur op het Amstelplein en bij de afsluiting om 18.00 uur
op Zijdelwaardplein.
Meer informatie
Meer weten over hoe makkelijk het

is om glas naar de glasbak te brengen? Dan kunt u terecht op www.
glasscheiden.nl of www.uithoorn.nl.
Daar staat ook uitgelegd wat wel en
niet in de glasbak hoort en waarom
het goed is om glas te scheiden.
Weetje
Veel mensen denken dat iedere Nederlander al zijn glas naar de glasbak brengt. Toch verdwijnt er nog
steeds 150 miljoen kilo in het restafval, tegen 350 miljoen kilo in de glasbak. Glas kun je namelijk eindeloos
blijven recyclen, en het bespaart
veel energie. Goed voor het milieu
en dus goed voor iedereen. Daarom
willen we met de campagne ‘ las in
‘t bakkie’ het scheiden van glazen
verpakkingen weer bij iedereen onder de aandacht brengen.

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Bouw- en woonrijp maken
Campinaterrein
Vanaf 7 november 2016 begint de projectontwikkelaar en de aannemer met
de (voorbereidende) werkzaamheden
voor het bouw- en woonrijp maken
van het Campinaterrein. Naast deze
werkzaamheden beginnen zij tegelijkertijd met de aanleg van de riolering
Burgemeester Van Meetelenstraat en
de persleiding Thamerweg naar Amsterdamseweg in Uithoorn.

DIEMEN

LEER OOK HOE TE HANDELEN!

Meer informatie
De werkzaamheden nemen ongeveer 10 weken in beslag. Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de ontwikkelaar BPD,
de heer P. Aalders van HB advies
(072) 507 49 50 of met de aannemer Bunnik, de heer M. Vollering 0614615132 of projectleider de heer G.
de Vogel 06-50527974.

Uithoorn

WAT ZOU JIJ DOEN?

Toejuichen van burgerinitiatief
“We juichen dit soort burgerinitiatieven enorm toe, zegt burgemeester
Dagmar Oudshoorn.” Het idee van
de preventie-app is snel een verdachte situatie met elkaar delen. Als
iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon ziet, belt
hij 112 en stuurt een bericht naar de
WhatsApp-groep. Zo ontvangt iedereen een melding en is hierdoor op
de hoogte van verdachte situaties.
Deze rol van inwoners is ontzettend
waardevol, zegt Oudshoorn. Veiligheid is immers niet alleen een zaak
van de politie en gemeente maar
van ons allemaal. Met het plaatsen
van de borden, hopen we dat, via
de WhatsApp-groep, de veiligheid
in de buurt en wijken toeneemt.” De
tips die we krijgen, kunnen bijvoorbeeld helpen om iemand op heter-

3 UNIEKE WORKSHOPS
WAT ZOU JIJ DOEN? VOOR SLECHTS €5 PER WORKSHOP
Wanneer? Woensdag 7, donderdag 8 en zaterdag 10 december 2016
Middag (16:00 - 18:30) en avond (19:00 - 21:30)
Waar? Brede School Legmeer, Randhoornweg 39, Uithoorn

daad te betrappen. Ik hoop natuurlijk op veel deelnemers aan de WhatsApp-groep. et is ﬁjn als inwoners
oog voor elkaar hebben.”

Schrijf je snel in op: WWW.REDZAAM.NL Beperkt aantal plaatsen!

WhatsApp en 112
WhatsApp is een snel communicatiemiddel, waarbij je vlot verdachte situaties kunt melden. Bewoners
kunnen zo een bijdrage leveren aan
de veiligheid in de wijk en criminaliteit tegengaan. Je moet wel eerst
een 112-melding doen, geeft burgemeester Dagmar Oudshoorn aan.
Dat bestrijkt tegenwoordig overigens
een wat ruimer terrein. Je kunt ook
een melding doen als je verdachte
personen ziet of iemand doorrijdt na
een aanrijding.”
Voor de bewoners heeft zij nog diverse adviezen: “Wees concreet in
de berichtgeving: wat is het kenteken, het signalement, de vluchtroute? Ga niet zomaar op een verdachte situatie af. En vertrouw op je onderbuikgevoel: zie je iemand bloemen verkopen bij oude mensen aan
de deur? Bel de 112 en stuur een
WhatsApp naar de groep. Dan kunnen we nare situaties voor zijn.”
Aanmelden
Voor meer informatie en/of het aanmelden bij de WhatsApp buurtpreventie, ga je naar de website www.
buurtpreventie-uithoorn.nl

Onze hulpdiensten
werken hard, maar kunnen
niet altijd overal direct zijn.

WAT ZOU JIJ DOEN?

WhatsApp Buurtpreventie in
Uithoorn / De Kwakel
De gemeente heeft woensdag speciale borden geplaatst die laten zien
dat er buurtpreventiegroepen actief zijn in de gemeente. Die groepen houden zich bezig houden met
de verbetering van de veiligheid in
hun wijk. De initiatiefnemers van de
buurtpreventieapp plaatsten gezamenlijk het eerste WhatsApp-buurtpreventiebord langs de Koningin
Máximalaan, ter hoogte van de voetgangersoversteek naar het Amstelplein.

WAT DOE JIJ IN EEN NOODSITUATIE?

1
Workshopppp
Handelen bij ongelukken
in en om het huis

2
Workshopppp
Zorgen voor veiligheid
op straat

3
Workshopppp
Verlenen van Eerste Hulp
overal

• Ik word ’s nachts wakker en
ruik rook.

• Ik sta bij het busstation en
iemand wordt lastiggevallen.

• Mijn kind verslikt zich en
krijgt geen lucht.

• Ik denk dat mijn gaskraan
lekt.

• Ik zie een verdacht persoon
bij een huis naar binnen
kijken.

• Ik rijd iemand aan en hij/zij
blijft liggen. Wat nu?

Oefen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen.
NA ELKE WORKSHOP ONTVANG JE EEN CERTIFICAAT

Gemeente Uithoorn is trotse partner van WWW.REDZAAM.NL, een
initiatief om (zelf)redzaamheid onder de bevolking te versterken

©

en te benutten

BHV

ALL-in Preventie

