
G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
24 OKtOBeR 2012

OFFiCi Le meDeDeLinGen en BeKenDmAKinGen
De offi ci le mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ci le 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 ci le 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 bibli-
otheek 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 
ermanent  

- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

ijdelijk  
- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012 

t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 
513111.

- Herroepen verkeersbesluiten opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen nabij 
de woningen Churchill  at 111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhove  at 9. 
Ter inzage van 10 oktober t/m 21 november 2012. Contactpersoon: mevrouw 
S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.

- Nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 . Ter inzage van 
10 oktober t/m 9 november 2012. Contactpersoon: mevrouw C. Tibboel, tel. 
(0297) 513111.

 inGeDienDe AAnVRAGen OmGeVinGsVeRGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-

ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Poterne 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een on-

derheid terras. Ontvangen 12 oktober 2012.
 

 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)
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk en Thamerdal voor het or-

ganiseren van Halloween op 27 oktober 2012 van 18.45 tot 21.30 uur. Bezwaar 
t/m 30 november 2012.

- Eems, vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van een voor-
werp op of aan de weg van 3 oktober 2012 t/m 7 januari 2013. Bezwaar t/m 26 
november 2012

 PROGRAmmABeGROtinG 2013 teR inZAGe en te KOOP
Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de 
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2013, in het gemeentehuis Laan 
van Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek 
Alfons Ari nslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.
Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, wel-
ke bedragen:
voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk €   8,05
voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk € 92,15
voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk € 71,40
Uithoorn, 10 oktober 2012

 mAnDAAtBesLuit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben op 19 oktober 
2012 besloten om de volmacht en de mandaten voor de vergunningverlening voor 
werkzaamheden betreffende kabels, leidingen en riolering van afdeling Leefom-
geving te laten vervallen en een mandaat hiertoe te verlenen aan het hoofd van 
de afdeling Publiekszaken en ondermandaat aan de co rdinator van het cluster 
Vergunningen.
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X&O Hairstyling & Beautysalon

NIEUW OP HET
MARKTPLEIN IN UITHOORN:

X & O Hairstyling
Waar haarbehandeling (ook) ambachtelijk

wordt bedreven

Vorige week opende X & O Hairstyling haar nieuwe kapsalon 
aan het Marktplein 21. Op de locatie waar eerder Sijbrants & 
Van Olst Speciaaloptiek was gevestigd. Na geheel gestript en 
opnieuw ingericht te zijn presenteert de haarsalon zich als een 
moderne, ruime en fraai ogende zaak. Het is de tweede haar-
salon van de eigenaren Naci Sert en Meryem Bekir.
Zij hebben ook in Hoofddorp sinds 2006 een goedlopende 
vestiging. “Gelet op het succes wat we daar hebben, durfden 
wij het aan ook in een andere plaats een kapsalon te begin-
nen. Dat werd toevallig Uithoorn op deze locatie,” vertelt een
charmant ogende Meryem. “Wij hadden een tip gekregen dat 
het leeg stond. Het is een mooie plek aan de Amstel, want hier 
lopen vaak veel mensen. Het personeel wordt bij toerbeurt 
verdeeld over beide kapsalons.

Onze medewerksters zijn goed opgeleid en mijn 
compagnon Naci en ik zorgen zelf voor de ambachte-
lijke inbreng. Want behalve vakmanschap, persoonlijke 
aandacht, inleven op de klant en een eerlijk advies is 
er ook de ambachtelijke kant van het vak. Zoals het 
epileren van wenkbrauwen wat met een draad wordt 
gedaan in plaats van een pincet en het haar wordt met 
een föhn en een borstel gladgestreken en gepolijst, 
niet met een stijltang. De heren kunnen zich hier nog 
‘ouderwets’ laten scheren met een echt scheermes.
Hoe dan ook, elke bezoeker bij ons moet een behande-
ling echt als een belevenis ervaren. Bij ons ga je dus 
niet ‘zomaar’ naar de kapper. Vanzelfsprekend haken 
wij ook in op modetrends, maar wel zodanig dat wij 
eerst kijken of die passen bij de uitstraling en het uiter-
lijk van de klant. Als het volgens ons voor geen meter 
staat laten wij dat vriendelijk en onderbouwd weten 
en adviseren wij de klant iets anders. Al met al willen 
wij ons onderscheiden van andere kapsalons. Daarin 
speelt onze voormalige Turkse afkomst ook een rol.

Wij zijn meer dan wie ook sterk betrokken bij ons vak 
en willen dat als zodanig uitdragen. Daar past een 
hoge mate van service en goodwill bij.”

Beautysalon
X & O Hairstyling is er voor het hele gezin met een com-
pleet aanbod aan haarverzorging en –behandeling 
voor alle soorten haar, ook niet-Europees. Tevens voor 
bruidskapsels en kapsels voor andere bijzondere gele-
genheden waarbij keurig verzorgd hoofdhaar wense-
lijk is. Bij de dames kan dat op verzoek gepaard gaan 
met gezicht make-up. Meryem is namelijk tevens visa-
gist, waarmee de kapsalon tevens een ‘beautysalon’ is. 
Bij de haarverzorgingbeurt wordt tevens aandacht ge-
schonken aan beharing waar dit als overbodig en lastig 
wordt ervaren, zoals oorharen bij de heren en het ‘in 
fatsoen’ brengen van de wenkbrauwen bij zowel heren 
als dames. Dit gebeurt automatisch. Een stukje service 
en persoonlijke aandacht voor het uiterlijk. Maar ook 
het inbrengen van haarextentions en het aanbren-
gen van haarstukjes (prothesen) behoren tot het be-
handelingstraject. Er worden voornamelijk producten 
van Goldwell gebruikt. Meryem is niet alle dagen op 
de locatie in Uithoorn. Op dinsdag en woensdag werkt 
zij bij de haarsalon in Hoofddorp voor haar vaste klan-
ten. Naci is op die dagen dan aanwezig in de zaak in 
Uithoorn. Haarbehandeling bij X & O Hairstyling kan 
zowel op afspraak als zonder afspraak, dus gewoon 
binnenlopen en wachten totdat men aan de beurt is. 

Dat even wachten is geen straf aan de leestafel onder 
het genoegen van een lekker kopje koffi  e. Ter gelegen-
heid van de opening van de haarsalon zijn er tot en 
met 31 december speciale tarieven voor nieuwe klan-
ten. Die kunnen tevens sparen met een spaarkaart. Na 
tien haarverzorgingbeurten krijgt men een product of 
behandeling gratis.

X & O?
Wat is de betekenis van de initialen X & O? Meryem legt 
uit: “Die zijn ontstaan uit een gedachtegang waarbij de 
X staat voor de ‘onbekende factor’ van een breed scala 
aan jeugdigen en jongeren die bezig zijn met zichzelf 
te ontdekken. Velen moeten zich ook nog vormen maar 
weten niet helemaal wat ze willen. Dat geldt soms ook 
voor hun kapsel. Dan zijn zij hier aan het juiste adres. 
Wij zorgen voor een passende kleur en haarmode vol-
gens hun wensen. En de O staat heel simpel voor de 
‘ouderen’. Dat kan een op leeftijd gevorderde jongere 
zijn, maar eveneens een medior of senior. Ook dat is 
een heel brede doelgroep. Kortom, bij X & O Hairsty-
ling is iedereen van harte welkom: mannen vrouwen, 
jong en oud, van welke kleur en oorsprong dan ook.”

Openingstijden:
ma. 12.00-18.00 uur; di t/m za 09.00-18.00 uur; 
vrijdagvond tot 21.00 uur.
Er is voldoende gratis parkeerruimte voor de 
deur op het Marktplein en in de omgeving.

heren knippen: van 19,- voor  15 euro
dames knippen:  van 22,- voor  18 euro
kinderen t/m 12: van 14,50 voor  10 euro

wassen,watergolf: van 25,- voor 20 euro
wassen, föhnen: van 25,- voor 20 euro

verven kort haar:  van 35,- voor  25 euro
verven lang haar:  van 46,- voor  38 euro

permanent kort haar (incl knippen)
 van 50,- voor  40 euro
permanent lang haar (incl knippen)
 van 67,- voor 55 euro

high-lights kort haar  van 42,- voor 35 euro
high-lights lang haar  van 57,- voor 45 euro

epileren (met draad)   van 12,- voor 10 euro
baard scheren van 12,- voor 10 euro

Deze aanbiedingen zijn geldig na inlevering van 
deze kortingsbon en tot het einde van dit jaar.

✂KORTINGSBON✂KORTINGSBON✂


