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CO L O F O N
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131

N

T

E

N

I

E

U

W

S

Inloopavond hoofdontsluitingsroute Oude Dorp

Graag nodigen burgemeester en
wethouders u uit voor een inloopavond in het gemeentehuis op dinsdag 26 februari vanaf 19.30 uur.

De bijeenkomst gaat over de wijze
waarop wij de Prins Bernhardlaan en
Thamerlaan willen inrichten en aansluiten op de Amsterdamseweg. Het
ontwerp voor de herinrichting van
beide lanen hebben burgemeester

en wethouders onlangs in beginsel
vastgesteld. U kunt op dit ontwerp reageren. Vanaf 14 februari ligt het concept-ontwerp inrichting gedurende
drie weken ter inzage bij de receptie
in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat
15 te Uithoorn en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden.

Tot en met 6 maart 2013 kan iedereen een schriftelijke reactie indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van Uithoorn, t.a.v. de
afdeling Leefomgeving, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn, of per e-mail naar
gemeente@uithoorn.nl , t.a.v. de afdeling Leefomgeving..U kunt ook al
tijdens de inloopavond op 26 februari
een reactie achterlaten.
Tijdens de inloopavond zal ook het

ontwerp-bestemmingsplan te zien
zijn dat in verband met de herinrichting moet worden vastgesteld.
Verkeersbesluiten
In verband met het ontwerp moeten
ook enkele verkeersbesluiten worden genomen en is een raadsbesluit
noodzakelijk. Bij “officiële mededelingen en bekendmakingen” leest u
daarover meer.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N

De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk 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 bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (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 voorziening 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 Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten 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 treffen. 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

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk:
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio AmstellandMeerlanden. Inzageperiode 23 januari - 6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straathof, tel.:(0297) 513111.
- Verordening Schadevergoeding, inzageperiode: t/m 14 februari 2013
Inl.: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Tel. 0900-9394.
- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrichting van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot
en met 27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerp voor de herinrichting van Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Inzageperiode 14 februari t/m 6 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Harlekijneend 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de
eerste verdieping van de woning aan de voorzijde. Ontvangen 4 februari 2013.
Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nokverhoging. Ontvangen 5 februari 2013.

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)
- Eendracht 13 en 15, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een
accommodatie voor kinderopvang. Beroep: t/m 27 maart 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Van Deyssellaan 29, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 19 maart 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Bertram, vergunning aan J. Klarenbeek B.V. voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg van 11 februari t/m 26 juli 2013. Bezwaar t/m 22 maart
2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan THIB organisatie voor het organiseren van drie
braderieën op 16 februari, 20 juli en 9 november 2013. Bezwaar t/m 18 maart
2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn-De Kwakel
- Vergunning aan THIB organisatie voor het drie maal plaatsen van 20 reclameborden om aandacht te geven aan een braderie op 16 februari, 20 juli en 9 november 2013. Bezwaar t/m 18 maart 2013.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 10 reclameborden om aandacht te geven aan de Amstellanddag op 2 juni 2013. Bezwaar
t/m 18 maart 2013.
- Poelweg 52-56, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het telecommunicatienetwerk. Bezwaar: t/m 20 maart 2013.
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “IEPENLAAN
DEELGEBIED 1.1”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 31 januari 2013 het bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 1.1” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD11-VG01gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere jaren kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om het project in fases in te delen. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toekomstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een bestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure gebracht.
Voorliggend bestemmingsplan betreft dit deel van het proces en betreft het eerste bestemmingsplan dat is vastgesteld voor het project Iepenlaan. Hiermee is
een eerste stap gezet om de integrale herstructurering van de Iepenlaan planologisch mogelijk te maken.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
- Aanpassing van de verbeelding, toelichting en naam van het bestemmingsplan, doordat het perceel van Iepenlaan 28 uit het bestemmingsplan is gehaald.
- Toevoeging aanvullend bodemonderzoek in de toelichting
- Aanpassing van artikel 7.2.2 en artikel 12.2 onder d ten behoeve van aanpassing van de hoogte van de bruggen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerp bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1 liggen met ingang van 15 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast ligt het bestemmingsplan
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende
de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

WWW.UITHOORN.NL

Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 februari 2013

VOORNEMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED
VOOR PERCEEL POELWEG 40-44 TE DE KWAKEL UITHOORN
(artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Poelweg 40-44
te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische
doeleinden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg - werken in het groen” zal gelden.
Het ontwerpwijzigingsbesluit ligt van 15 februari 2013 tot en met 28 maart 2013
ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden
hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de wijziging van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 13 februari 2013

TERINZAGELEGGING ONTWERPVERKEERSBESLUITEN EN
ONTWERP-RAADSBESLUIT IN VERBAND MET DE INRICHTING
VAN DE HOOFDONTSLUITINGSROUTE OUDE DORP
De Prins Bernhardlaan en Thamerlaan worden de hoofdontsluitingsroute voor verkeer van en naar de Amsterdamseweg vanuit het centrum. In het kader van deze
inrichting is het college van burgemeester en wethouders voornemens een aantal verkeersbesluiten te nemen:
- instellen maximumsnelheid van 30 km/uur op de Prins Bernhardlaan en Thamerlaan
- geslotenverklaring van de Amsterdamseweg, tussen de Stationsstraat en de
Petrus Steenkampweg, voor voertuigen die hoger zijn dan 3.50m
- verkeersmaatregelen met betrekking tot de inrichting van de rotonde op de
kruising van de Thamerlaan/Pr. Bernhardlaan/Stationsstraat
- Aanduiding van ﬁetsstroken op de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan
- Opheffen parkeerverbod op de Prins Bernhardlaan tussen de Willem-Alexanderpoort en Stationsstraat (slootzijde)
- Opheffen ﬁets-/bromﬁetspad op de Prins Bernhardlaan ter hoogte van de Willem-Alexanderpoort
- Aanwijzen van bruggen tussen de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan als
onverplicht ﬁetspad.
Voorts wil het college de raad voorstellen te besluiten tot het onttrekken aan het
openbaar verkeer van de verbinding tussen de Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan ter hoogte van de Koningin Julianalaan.
Op de voorbereiding van deze besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Dit betekent dat belanghebbenden zienswijzen kunnen inbrengen gedurende een
periode van zes weken waarin de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Periode en locatie terinzagelegging
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 14 februari tot en met 27 maart 2013 ter inzage
in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 te Uithoorn, geopend op
dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur, bij de receptie in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn tijdens
de openingstijden van de bibliotheek. Op 26 februari is vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over de inrichting van de Thamerlaan en Prins
Bernhardlaan. Hierboven bij “gemeentenieuws” leest u daarover meer.
Indienen zienswijzen
Belanghebbenden (diegenen van wie het belang rechtstreeks getroffen wordt
door een of meer van deze besluiten) kunnen een zienswijze over een ontwerpverkeersbesluit of het ontwerp-raadsbesluit kenbaar maken gedurende de termijn van terinzagelegging, aan het college van burgemeester en wethouders. Dit
kan schriftelijk,
- per post naar Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
- per e-mail naar gemeente@uithoorn.nl t.a.v. afdeling Leefomgeving, onder
vermelding van verkeersbesluit of raadsbesluit hoofdontsluiting Oude Dorp
- of mondeling via telefoonnummer (0297) 51 31 11, afdeling Leefomgeving.
Bij het kenbaar maken van een zienswijze is het van belang dat uw naam en
adresgegevens geregistreerd worden in verband met eventuele verdere beroepsprocedures.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,
via @Raaduithoorn

‘Uithoorn is nooit af, we zijn constant in ontwikkeling’
Raadsagenda
Deelnemers aan de ateliersessie discussiëren over Uithoorn.

en gediscussieerd over
stellingen en vragen, wat
boeiende uitspraken opleverde. Wat is het imago van
Uithoorn? Een deelnemer
merkte op dat mensen vaak
denken dat de gemeente
boven Alkmaar ligt. Met
andere woorden: Uithoorn
staat letterlijk niet duidelijk

niet te veel bemoeienis
krijgen te verduren. “Laat
ze lekker hun plek vinden.”
En: “Hangen is van alle tijden.”
Meer dan stenen
En het centrum van het dorp
Uithoorn, hoe zit het daarmee? Een stelling luidde
dat Uithoorn ‘af’ is zodra

“Strategische ligging in de
regio biedt Uithoorn veel potentie”
Dit is de tweede Raadspagina in een serie
over de strategische visie. De komende
maanden denkt de gemeenteraad samen
met diverse gesprekspartners na over de
toekomst van de gemeente Uithoorn.
“Hoe willen we dat de gemeente er in 2030
uitziet, daar gaat het om.”
De strategische visie is
een stip aan de horizon.
Een formulering over de
toekomst, over hoe die zou
moeten zijn. Om hierover
gezamenlijk uitspraken
te kunnen doen, komen de
gemeenteraad, bewoners,
ondernemers en maatschappelijke instellingen
in verschillende sessies

bijeen. Enkele weken
geleden was de aftrap:
een atelierbijeenkomst
waarbij werd gezocht naar
de plus- en minpunten
van Uithoorn.
Op de kaart
Het was een levendige
bijeenkomst met veel interactie. Ook werd er gestemd

op de kaart. Niet iedereen
vond dat een minpunt.
“Het is hier prettig wonen”,
merkte iemand op. “Wat
maakt het mij dan uit of
de rest van Nederland weet
waar Uithoorn ligt.”
Jongeren
Een andere stelling ging
over de economische positie
van Uithoorn. Conclusie:
Uithoorn is vooral een
woongemeente, maar de
werkgelegenheid mag niet
uit het oog worden verloren.
Ook de jongeren in de
gemeente waren onderwerp
van gesprek. Een deelnemer
vroeg zich af of de jongeren

het nieuwe dorpscentrum
realiteit is. Het bleek een
stelling die veel reacties
uitlokte, waarbij alle deelnemers het snel met elkaar
eens waren. “Uithoorn is
nooit af”, was de eensluidende
conclusie. Al was het maar
omdat het binnen een
gemeente gaat om meer
dan alleen stenen. “We zijn
een samenleving, die is
constant in ontwikkeling.”
Plussen en minnen
Vervolgens kwam het
gesprek dan op de sterke
en zwakke punten van de
gemeente. Wat willen we
verdedigen en uitbuiten?

En wat willen we verbeteren
of veranderen? In verschillende groepen werd gesproken over thema’s als samenleving, de rol van e overheid,
economie en wonen.
‘gas geven’
De opbrengst in de groepen
was groot. Een greep uit de
pluspunten: gevarieerd onderwijs, het buurtgericht
werken, groene en rustige
woonwijken, het gezondheidscentrum. Meer uitbuiten
kunnen we ons goede

probleem van de individualisering. Eveneens
voor verbetering vatbaar:
de verhouding tussen
de overheid en de burger,
en de hoeveelheid zwaar
verkeer door woonwijken.
het vervolg
Zo leverde de ateliersessie
veel waardevolle inzichten
op. Ze vormen de munitie
voor de volgende bijeenkomst, waarin verschillende
scenario’s worden uitgewerkt.
Elk scenario kiest een koers

Welke koers het wordt voor
Uithoorn, blijkt in de komende maanden
openbaar vervoernetwerk,
de ligging aan de Amstel
en de strategische positie
in de regio. Of zoals een
deelnemer aangaf: “Op dit
gebied moeten we niet
remmen, maar gas geven”.

voor Uithoorn. Welke koers
het gaat worden, daarover
zullen gemeenteraad, bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen
het de komende maanden
eens moeten worden.

zwaar verkeer
Minpunten werden ook
benoemd: leegstand op het
bedrijventerrein, bezuinigingen op de openbare
ruimte en het sluipende

Meer weten? Wilt u meer
informatie over de strategische visie van Uithoorn?
Kijk dan op www.uithoorn.
nl/ris/strategischevisie.
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Datum: 14 februari 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening, agenda en
inspreken burgers

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Visie sociaal domein
19.40 uur

4

Waterlijn 20.30 uur

5

Herijking nota financieel
gezond 21.15 uur

6

Ruimtelijke en economische uitgangspunten
bedrijventerrein 21.45 uur

7

Nationale politie
22.15 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 28 februari 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

