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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
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
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Diverse werkzaamheden
Zijdelweg (N521), Amstelveen

CO L O F O N

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
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Op dit moment worden de laatste
werkzaamheden aan de ﬁetstunnels,
de rotonde en de op- en afritten bij de
Zijdelweg uitgevoerd. De verwachting is dat de op- en afritten aan zowel de noord als aan de zuidkant op
maandag 31 maart in gebruik genomen worden. Tot die tijd is er nog
een aantal werkzaamheden waarbij
maatregelen nodig zijn, waar het verkeer op de Zijdelweg mogelijk hinder
van ondervindt.
Maandagnacht 17 februari
afsluiting Zijdelweg
Maandagavond 17 februari vanaf 20.00 uur tot dinsdagochtend 18
februari 5.00 uur is de Zijdelweg
(N521) te Amstelveen afgesloten
voor al het autoverkeer. Om de Zijdelweg ter hoogte van de ﬁetstunnel
aan de noordkant (Amstelveen) deﬁnitief te kunnen inrichten, moeten er
delen van het asfalt worden verwijderd. Hiervoor is een volledige afsluiting voor autoverkeer noodzakelijk.
Fietsers houden wel doorgang. Met
behulp van verkeersregelaars worden de hulpdiensten en bussen van
connexxion doorgelaten.
Medio maart, in gebruik name
ﬁetstunnels Zijdelweg
Vanaf medio maart worden de ﬁetstunnels in de Zijdelweg in gebruik genomen. Het tijdelijke fietspad langs
de Zijdelweg (ter hoogte van de nieu-

we N201) komt daarmee te vervallen.
Echter, de tijdelijke slinger in de Zijdelweg is nog wel in gebruik voor
het autoverkeer en daarom moeten
fietsers deze slinger, dus de Zijdelweg, oversteken om hun weg te kunnen vervolgen op het nieuwe fietspad. Om veilig te kunnen oversteken
is een periode van twee weken een
verkeersregelinstallatie (VRI) noodzakelijk. De VRI werkt op verzoek. Dit
kan hinder veroorzaken, zoals een
langere reistijd.
Weekend van 28-31 maart
afsluiting Zijdelweg en aansluitend opening op- en afritten
In het weekend van 28 tot 31 maart
is de Zijdelweg wederom afgesloten
voor al het autoverkeer. De afsluiting
is vrijdag 28 maart vanaf 18:00 uur
tot maandagochtend 31 maart 6:00
uur. De afsluiting is nodig om de slinger te verwijderen en de nieuwe rotonde op de Zijdelweg aan de noordzijde van de N201 (Amstelveense
kant) aan te sluiten op de bestaande Zijdelweg. Ook worden de op- en
afritten aangesloten op de nieuwe situatie. Het Shell-tankstation is gedurende dit weekeinde gesloten. Met
behulp van verkeersregelaars worden de hulpdiensten en bussen van
connexxion doorgelaten. Fietsers
houden doorgang. Aansluitend zijn
de op- en afritten geopend voor het
verkeer van en naar de nieuwe N201.
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Wennen aan de nieuwe situatie
Door de opening van de op- en afritten en de nieuwe situatie op Zijdelweg verwachten we dat er tijdelijk wat
extra oponthoud is op de Zijdelweg.
Dit komt omdat automobilisten moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, de ervaring leert dat dit na
een aantal dagen afneemt. Ook geven de navigatiesystemen nog informatie over de oude situatie. Geef elkaar als bestuurder de ruimte en de
tijd om te wennen. Dit voorkomt onnodige irritatie.
Winter
Stel dat de winter zijn intree doet, dan
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kan dit van invloed zijn op de planning van bovengenoemde werkzaamheden. Kijk voor de actuele situatie op www.n201.info.
Informatie
Weggebruikers en omwonenden met
vragen over de werkzaamheden kunnen gratis bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen
0800-0200 600 of een e-mail sturen
naar infobu@noord-holland.nl.
Kijk voor de actuele situatie op:
www.n201.info.
Provincie op Twitter:
https://twitter.com/ProvincieNH

Aanvragen subsidie 2014 bij
Burgemeester Kootfonds

Vraag vóór 25 maart 2014 subsidie aan
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun ﬁnanciële positie aanspraak te kunnen maken op steun,
kunnen vóór 25 maart 2014 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Stuur bij uw subsidieaanvraag
ook een zo recent mogelijk inzicht in
de ﬁnanciële positie van de aanvrager. U kunt de aanvraag sturen aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds,
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in normale uitgaven. Die moeten bekostigd kun-

nen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in
april 2014 door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. De doelstelling van Stichting
Burgemeester Kootfonds is het verlenen van ﬁnanciële steun aan instellingen en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op
het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer T.J.J.
Schrandt, tel. 0297-513185.

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

Tijdelijk:
- Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperiode 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Kolgans 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinschuur met overkapping. Ontvangen 4 februari 2014.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Noorddammerweg 19, het wijzigen van een bestaand bedrijfspand ten behoeve
van de huisvesting van arbeidsmigranten.

-

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.

De Kwakel
- Graslaan 9, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Bezwaar: t/m 19 maart 2014.
- Het Fort 55. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café-Bar
’t Fort voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 20 maart 2014.
- Vuurlijn 30. Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van:
- B-jeugd Hockeytoernooi op 7 en 8 juni 2014;
- C-jeugd Hockeytoernooi op 28 en 29 juni 2014. Bezwaar t/m 17 maart 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, vergunning kabels en leidingen voor het maken van
een nieuwe G-aansluiting LD-net en plaatsen van een brandafsluiter. Bezwaar
t/m 20 maart 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 1 en 2, gewijzigde omgevingsvergunning voor het plaatsen
van tijdelijke huisvestingen Winkelcentrum Zijdelwaard. Bezwaar: t/m 18 maart
2014.
- Zijdelwaardplein 1, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van LS-kabel ten behoeve van de tijdelijke winkelunit. Bezwaar t/m 20 maart 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade 85. Vergunning aan de exploitant van Chinees Restaurant Azië
V.O.F. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 19 januari 2017. Bezwaar
t/m 17 maart 2014
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 22. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van
Wen Wah V.O.F. voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december
2014. Bezwaar t/m 20 maart 2014.
- Legmeerplein 32. Vergunning aan de exploitant van Pizzeria Steakhouse Noor
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 januari 2017. Bezwaar t/m 18
maart 2014.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant
van The Pool-Shack B.V. voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 20 maart 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan Thib organisatie voor het organiseren van een braderie op 22 maart 2014 en 18 oktober 2014. Bezwaar t/m 19 maart 2014.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid
een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal
bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
INSPRAAK OP HET CONCEPT VAN DE
“GEBIEDSVISIE RUILVERKAVELING”

In september 2009 heeft de Raad van de gemeente Uithoorn de gemeentelijke
Structuurvisie vastgesteld. Met het vaststellen van de Structuurvisie heeft de Raad
ook een opdracht voor het gebied geformuleerd Deze opdracht luidt “Steenwijkerveld, Bezworen Kerf e.o. (ruilverkaveling), behoud door ontwikkeling, de karakteristieke kleinschaligheid behouden, verrommeling tegengaan. Kleinschalige ontwikkelingen, passend in het landschap, zijn mogelijk”. Zowel het karakter van het plangebied, als het voortbestaan van het nichesegment staan onder druk door de economische omstandigheden en de schaalvergroting van de glastuinbouw. Het karakter
is echter een beeldbepalend element voor dit gezicht van Uithoorn. De relatie tussen de ruimtelijke ambitie uit de Structuurvisie (kleinschalige tuinbouw) en de functionele mogelijkheden in het gebied is de belangrijkste opgave geweest voor de visie. Met de visie wordt op een verantwoorde manier ruimte geboden voor uitbreiding van functies waarbij de karakteristiek en kleinschaligheid van het gebied in tact
blijft. De gebiedsvisie vormt de basis voor het bestemmingsplan dat voor dit gebied
binnenkort wordt opgesteld.

WWW.UITHOORN.NL

Ter inzage
Het concept van de “Gebiedsvisie Ruilverkaveling” ligt met ingang van vrijdag 14 februari 2014 tot en met donderdag 27 februari 2014 voor inspraak ter inzage in het
gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk
16 te Uithoorn. Gedurende de openingstijden van het gemeentehuis kunt u de stukken inzien. Daarnaast is het document digitaal te bereiken via: http://www.uithoorn.
nl/Actueel/Ofﬁciële_bekendmakingen/Overige_bekendmakingen.
Binnen de aangegeven termijn kan een ieder de concept “Gebiedsvisie Ruilverkaveling” inzien en schriftelijk een reactie zenden aan het college van burgemeester en
wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens
een standpunt worden ingenomen.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal de “Gebiedsvisie Ruilverkaveling” ter vaststelling
aan de gemeenteraad worden aangeboden. Vaststelling door de gemeenteraad zullen wij publiceren in De Nieuwe Meerbode en op de website www.uithoorn.nl
Uithoorn, 12 februari 2014
BEKENDMAKING VERORDENING ALGEMENE RECHTEN 2014

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat zij in de vergadering van 30 januari 2014 heeft besloten tot vaststelling van:
- Verordening tot eerste wijziging op de verordening algemene rechten 2014
De datum van ingang van de hefﬁng is 1 februari 2014.
De verordeningen zijn vanaf 1 februari 2014 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
AANWIJZINGSBESLUIT ALCOHOLVERBOD IN AANGEWEZEN
GEBIEDEN

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 2.48 van de Algemeen Plaatselijke verordening Uithoorn 2012.
Burgemeester en wethouders van Uithoorn.

Gelet op artikel 2.48, eerste lid, van de de Algemeen Plaatselijke verordening Uithoorn 2012.

Besluiten
1. De volgende plaatsen aan te wijzen waar op grond van artikel 2.48 van de Algemeen Plaatselijke verordening Uithoorn 2012 het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken ﬂesjes, blikjes en dergelijke of anderszins onder handbereik te hebben. (NB het alcoholverbod geldt
ook voor wegen of weggedeelten die een alcoholverbodsgebied begrenzen).
a. Voor heel Uithoorn geldt:
1. Alle schoolpleinen met inbegrip van de directe omgeving (tot en met 50 meter gemeten vanaf de randen van de betreffende schoolpleinen)
2. Alle openbare plaatsen die zijn ingericht als (kinder)speelplaats, (kinder)
speelvijver, (kinder)speelweide/veld en zandbakken met inbegrip van de directe omgeving binnen een straal van 200 meter gemeten vanaf het middelpunt van de betreffende plaats.
b. Amstelplein (gebied 1) Dit gebied wordt begrensd door de provinciale weg , Laan
van Meerwijk, Klipper (tot aan Schans/Amstel), Irenepad tot aan provinciale weg
en Korte Boterdijk inclusief parkeerterrein achter gemeentehuis.
c. Centrum Uithoorn (gebied 2) Dit gebied wordt begrensd door Prins Bernhardlaan,
Stationsstraat, Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Irenepad en provinciale weg.
d. Zijdelwaardplein (gebied 3) Dit gebied wordt begrensd door de Herman Heijermanslaan, Wiegerbruinlaan, Alfons Arienslaan, Merodelaan (de Schutse) en Zijdelrij.
e. Legmeerplein (gebied 4) Dit gebied wordt begrensd door Aan de zoom, In het
Rond, In het midden, Madelief, Muur, Langs het ﬁetspad (exclusief Zegge)tot aan
de Zoom.
f. Brede school (gebied 5) De brede school valt onder de algemene bepaling (genoemd onder 1.a.sub 1). Omdat ook direct buiten het terrein van de Brede School
wordt waargenomen dat hier jongeren staan die alcohol nuttigen wordt extra 50
meter rondom de brede school aangewezen als alcoholverbodsgebied. (Zoogdierenlaan en Hermelijnpad)
g. Stiltemonument Amsteldijk Noord (gebied 6) Hier betreft het alleen het Stiltemonument tot aan de stoep van de Amsteldijk Noord.
h. Parkeerterrein tennisclub Uithoorn( gebied 7) Het gebied wordt hier aangeduid
als parkeerterrein bij de tennisclub Uithoorn vanaf de Hollandsedijk
i. Gebied rondom sporthal de Scheg (gebied 8) Dit gebied wordt begrensd door Arthur van Schendellaan. A. Coolenlaan, Roland Holstlaan.
j. Fietstunnel (Zijdelweg) (gebied 9) De ﬁetstunnel onder de Zijdelweg door inclusief 10 meter voor en na de tunnel.
k. Busstation Uithoorn (gebied 10) Dit gebied wordt begrensd door de Marijnenlaan,
Beellaan, Cort van de Lindenplein en Alfons Arienslaan.
2. te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag van bekendmaking.
Een overzichtskaartje van de gebieden vindt u op www.uithoorn.nl

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.
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king en een medische indicatie gebruik maken van de Regiotaxi. Voor het gebruik
van de Regiotaxi is een ritbijdrage verschuldigd. Het tarief is gebaseerd op het tarief van het openbaar vervoer. Per 1 januari 2014 gelden voor de Regiotaxi de volgende ritbijdragen:

Bekendmaking Besluit financiële tegemoetkomingen
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
samenwerkingsverBand aalsmeer-uithoorn 2014

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit Wmo is
de hoogte van de financiële tegemoetkomingen van de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen opgenomen. Op 14 Januari 2014 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het
Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2014 met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 januari 2014. Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2014 ligt van 7 februari 2014 tot
en met 21 maart 2014 (6 weken) ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer
en Uithoorn.
gewijzigde ritBijdrage regiotaxi amstelland
per 1 januari 2014

n

Per 1 januari 2014 is de ritbijdrage voor het gebruik van de Regiotaxi Amstelland
gewijzigd. In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen mensen met een beper-

ring

prijs per ring

Bestemming ring 1
Bestemming ring 2
Bestemming ring 3
Bestemming ring 4
Bestemming ring 5

€ 1,20
€ 1,75
€ 2,30
€ 2,85
€ 3,45

vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan contact op met het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg. Overige informatie over de Regiotaxi kunt u lezen in de speciale
nieuwsbrief. De nieuwsbrief is te vinden de website van de gemeente. De nieuwsbrief is ook af te halen bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
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ten die zijn ingediend op 3 februari 2014 voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad van Uithoorn op 19 maart 2014, de volgende nummers toegekend:

1. VVD
2. DUS! GroenLinks en D66
3. Gemeentebelangen
4. CDA
5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
6. Ons Uithoorn
7. Groen Uithoorn
Tevens heeft het centraal stembureau de volgende lijstencombinaties geldig verklaard:
A. Gemeentebelangen (lijst 3) en CDA (lijst 4)
B. DUS! GroenLinks en D66 (lijst 2) en Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (lijst 5)
Er zijn geen lijstencombinaties ongeldig verklaard.
Uithoorn, 7 februari 2014

mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga, voorzitter
geldigheid en nummering kandidatenlijsten en
lijstencomBinaties

Bekendmakingen verkiezingen gemeenteraad
centraal stemBureau

nummering kandidatenlijsten en geldige lijstencombinaties voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van uithoorn 2014.
In de openbare zitting van 7 februari 2014 heeft het centraal stembureau voor de
verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Uithoorn aan de kandidatenlijs-

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Uithoorn maakt bekend dat het
proces-verbaal over de geldigheid en nummering kandidatenlijsten en lijstencombinaties (model I 4) op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Welke ideeën krijgen uw stem bij de verkiezingen?

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

RAADSAGENDA

Op woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen: alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel van 18 jaar en
ouder mogen dan naar de stembus. Dit is deel 3 van een serie, waarbij de partijen u helpen bij het maken van uw keuze.

VVD
Nick Roosendaal

DUS! (GroenLinks/D66)
Peter Timmer

Gemeentebelangen
Herman Bezuijen

CDA
Jordy Keimes

PvdA
Els Gasseling

Ons Uithoorn
Benno van Dam

Groen Uithoorn
Arjan Koopmans

Veilig is gewoon
buiten kunnen spelen
Een veilige omgeving
is voor elk mens van
levensbelang. Veiligheid is dé kerntaak
van de overheid,
maar ook inwoners
hebben daarin een
belangrijke rol en
verantwoordelijkheid.
Overtreding van regels
en overlast worden
op een voor de inwoners
zichtbare wijze
aangepakt. Goede
wegen, fietspaden,
goede verlichting.

Je kunt het dak op
met je energie!
In 2040 willen we
een energieneutrale
regio zijn. DUS! wil
de volgende stappen
zetten richting dat
doel, want er moet
nog veel gebeuren
om dat te bereiken.
• Bouwen?
Energieneutraal!
• Zonne-energie:
brandschoon!
• Van de wind kun
je wèl leven!
• Energiebesparingen
in bestaande woningen.

Welzijn en zorg
Oog houden voor
nieuw beleid rondom
de Jeugdwet en de
zorgverlening. Zoeken
naar evenwicht tussen
vrijwillige en professionele hulpverlening.
• Toepassen van het
principe 1 voordeur,
1 plan, 1 coach.
• Mantelzorg: verlichten,
niet verplichten en voor
vrijwilligers een goede
verzekering.
• Jongeren betrekken
bij door hen genomen
initiatieven.

Zorgvuldig, spaarzaam
en transparant
Het CDA wil geen
stijgende lokale lasten
zonder betere voorzieningen. Werk is
belangrijk: of je bent
aan het werk, of je
levert een bijdrage
door vrijwilligerswerk
of dagbesteding.
De voedselbank voorziet in een urgente
behoefte, maar moet
tijdelijk zijn. Het CDA
wil bezoekers actief
benaderen om problemen op te lossen.

Groene gemeente
Een van onze sterke
punten is het groene
karakter van onze
gemeente. Wij streven
naar duurzaamheid.
• Groene gebieden in
buurten niet bebouwen.
• Afvalscheiding is
belangrijk.
• Samenwerking voor
betere waterzuivering
en riolering.
• Woningen energieneutraal.
• Schiphol: minder
geluidshinder en
minder milieubelasting.

Herstel historisch
dorpsgezicht
Neem ‘historisch
besef’ als leidraad bij
herinrichting, om
ons Dorpscentrum
sfeer en economisch
toekomstperspectief
te bieden.
• Laat een ‘Lange Brug’
en binnenhaventje
‘De Kil’ terugkeren.
• Leg bij ‘De Kil’ een
plein met horeca, winkels en woningen aan.
• Behoud de Schanskerk.
• Accentueer historisch
stratenpatroon

Gezond verstand
Groen Uithoorn staat
voor financiële keuzes
met gezond verstand:
geen geld uitgeven
dat je niet hebt, werk
zo weinig mogelijk
uitbesteden, geen
grootschalige investeringen. Beperk de
lasten voor inwoners.
Daarbij willen we de
bibliotheek, zwembad
De Otter en kinderboerderij De Olievaar
financieel ondersteunen,
vanwege hun belangrijke sociale functie.

Datum: 13 februari 2014
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening en inspreken
burgers 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Presentatie vervoersconcessie AmstellandMeerlanden 19.40 uur

4

Strategisch beleidskader
onderwijshuisvesting
20.30 uur

5

Vaststellen
bestemmingsplan
Iepenlaan, deelgebied 2
21.15 uur

6

Aangepast
bestemmingsplan
afrit fietsbrug Randweg
21.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 27 februari
2014. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

College Uithoorn
blikt terug op
2010-2014
Burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga
en wethouders Ria Zijlstra, Jeroen Verheijen
en Maarten Levenbach blikken ieder in een
interview terug op hun collegeperiode:
Hoe is het gegaan? En wat is er bereikt?
Na de verkiezingen komt er een nieuw college,
ongeacht de uitslag op 19 maart. Want Jeroen
Verheijen en Maarten Levenbach nemen
afscheid.
Maarten Levenbach gaat, na 57 jaar
bestuurlijke carrière, met pensioen en
Jeroen Verheijen wil een nieuwe bestuurlijke
uitdaging aangaan.

Burgemeester Oudshoorn-Tinga
“De ene keer sta je te onderhandelen en de belangen van de

gemeente te behartigen en de andere keer ben je aandachtig

aan het luisteren naar het persoonlijke verhaal van een inwoner.
In beide gevallen gaat het om het belang en het welzijn van de

burger.” Dat zegt burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga aan
de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2014. “De

combinatie van burgemeester en ‘burgermoeder’ waardeer ik

het meeste in mijn functie. Door die twee factoren te koppelen

wil ik een toegankelijke burgemeester zijn en tegelijkertijd een
bijdrage leveren aan een wederzijdse betrokkenheid tussen
bestuur en gemeenschap.”

Het is alweer vier jaar geleden dat ze het ambt van

burgemeester in Uithoorn aanvaardde. “Ik heb er geen moment
spijt van gehad. Ten eerste is de kennismaking in de eerste

periode bijzonder prettig en soepel verlopen en ten tweede is

het heerlijk wonen in Uithoorn”, zegt ze. We zijn hier dus in een
warm bad terecht gekomen. Uithoorn is nu echt ons thuis.”

Ook beroepsmatig ervaart de burgemeester positieve impulsen
in Uithoorn. “Het is zeer motiverend om mee te mogen werken

aan de ambities van de gemeenteraad en het college van B

en W. Daarbij hou ik altijd voor ogen dat het uiteindelijk om de

inwoners van Uithoorn en de Kwakel gaat. Ik heb de afgelopen

jaren samen met onze partners hard gewerkt aan de veiligheid.
Daarin hebben we prioriteit gegeven aan de terugdringing van

jeugdoverlast. Ik ben er ook trots op dat we hebben ingezet op

het bestrijden van de handel in Qat. De overlast van de handel is
nu helemaal verdwenen”.

Met de verkiezingen op komst ziet burgemeester OudshoornTinga iedereen graag naar de stembus gaan. “Ik heb

Uithoornaars en Kwakelaars leren kennen als zeer betrokken
burgers die actief meedenken en gevraagd en ongevraagd

hun mening geven. Stemmen is een verworven recht, door te
stemmen kun je aangeven welke koers je voor de gemeente
belangrijk vindt. Laat je stem niet verloren gaan.”

Samenwerken

Niet alleen de stem van de inwoners telt. Ook hun inzet
wordt gewaardeerd. “Dat klopt,“ zegt de burgemeester.

“De inwoners en ondernemers van Uithoorn en de Kwakel,

nemen steeds meer het initiatief. Daardoor zie je vaker allerlei
samenwerkingsvormen ontstaan in de samenleving. Burgers
werken samen met de overheid, met elkaar en met het

bedrijfsleven. Samenwerking wordt dan ook een centraal thema
in de nabije toekomst. Ook voor de gemeente is samenwerking
van groot belang. Zo wordt op ambtelijk niveau gekeken hoe

we onze slagkracht kunnen vergroten door samen te werken

met onze buren. We hebben in de gemeenten Ouder-Amstel,
De Ronde Venen en Diemen goede partners gevonden. We
willen de gezamenlijke slagkracht zodanig vergroten dat we

onze inwoners en ondernemers ook de komende jaren optimaal
kunnen bedienen. Verder werken we hard aan de intensivering
en verbetering van samenwerking met onze inwoners,
instellingen en ondernemers.”

Wat wil je het volgende college meegeven?

Kies voor continuïteit. De komende jaren wordt nog veel gevraagd

van de gemeente Uithoorn. De decentralisaties krijgen gestalte en

ook de samenwerking met onze buurgemeenten tekent zich steeds
meer af. Beide projecten vragen om een sterk college en een

goede interactie met de raad. Ik denk dat we daarmee de afgelopen
periode ﬂinke stappen hebben gemaakt. Die tendens moet je

vasthouden en doorontwikkelen. Ik ben benieuwd hoe de keuzes

van Uithoorn gaan uitpakken straks op 19 maart, maar ik hoop dat
Ria Zijlstra terugkeert in het college.

Wethouder Maarten Levenbach

Wat heeft je het meest geraakt deze periode?

De steun van het college tijdens mijn ziekte heeft me deze periode
bijzonder getroffen. Mijn collegabestuurders gingen hard aan de

slag met projecten uit mijn portefeuille en boekten goede resultaten.

Hoe kijk je terug op de periode 2010-2014?

professionals, ambtenaren, betrokken organisaties zoals de Wmo-

Die positieve houding past ook helemaal in de teamgeest die

de bak’. We hebben belangrijke beslissingen moeten nemen om te

koers we varen, maar tegelijkertijd is het ook een beginpunt van

een mooie afsluiting van mijn bestuurlijke carrière. Want ik ga, na

we ook ontwikkelingen door laten gaan.

weer ‘turbulent’.

Uithoorn zit in mijn bloed en ik zal het wel en wee van de gemeente

In mijn portefeuille Verkeer en Vervoer hebben we gelukkig de

Welke ontwikkeling vond je het meest opvallend?

van goud naar zilver naar brons teruggebracht. Een keuze voor

Op allerlei vlakken heb ik betrokkenheid gezien. Of het nu is binnen

aanpassing van de Zijdelweg, de renovatie van het busstation,

onder onze inwoners, die me tegenwoordig bij het boodschappen

Bruinlaan. Verder is de Amsterdamseweg bijna klaar voor de

maken op zaken waarvan zij vinden dat het aandacht nodig heeft.

uitvoering. Grote projecten die we met subsidie van de Stadsregio

dat past natuurlijk in deze tijden waarin we Participatie met een

Het was een turbulente periode. Als college moesten we ‘vol aan

raad en cliënten. Met die besluiten is in ieder geval helder welke

deze collegeperiode kenmerkte. Ik vond dat heel waardevol en

zorgen dat Uithoorn ﬁnancieel op koers bleef. Tegelijkertijd wilden

nieuwe acties. Dat maakt zeker ook de volgende collegeperiode

57 jaar werken, met pensioen. Dat vind ik stiekem jammer, maar

meeste projecten kunnen realiseren, maar wel de kwaliteitsnorm

Als ik moet kiezen, dan ga ik voor het ‘betrokken zijn van mensen’.

minder kwaliteit dus. Maar desalniettemin is er veel bereikt: de

ons college, dat in mijn ogen als een team heeft geopereerd, of

de ongelijkvloerse kruising busbaan en de rotonde op de Wieger

doen even vragen waarom het A werd en niet B of me attent

nieuwe N201 en ook de herinrichting van het Thamerlint is in

Daardoor heb je als wethouder veel contacten met inwoners en

en betrokken inwoners konden realiseren. Ik reken er dan ook op

hoofdletter schrijven.

N201 in gebruik kan worden genomen.

In mijn andere portefeuille, Financiën, was het al niet minder

Participatiesamenleving is het woord van 2013
geworden. Zou het ook het woord van 2013 voor
Uithoorn zijn?

terugkijkend, kan ik zeggen dat we er met elkaar, raad, college,

‘betrokken zijn en betrokken (moeten) worden’ is niet meer weg

We hebben moeten schrappen in ons voorzieningenniveau maar

zich in onze aanpak van projecten en het maken van beleid; we

ontstaan vanuit de inwoners, bijvoorbeeld de Stichting ‘Samen aan

en waarderen, maar tegelijkertijd heb je ook spelregels en kaders

positieve energie. En ook ‘Buurtbeheer’ zoekt naar nieuwe wegen

op voorhand alles vast te leggen, maar wel om die Participatie een

dat ik als wethouder, desnoods demissionair, meemaak dat de hele

turbulent. Er is immers pittig bezuinigd. Dat is nooit leuk, maar nu,

Dat is dus eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden. Want

organisatie en betrokken inwoners, toch goed uitgekomen zijn.

te denken uit de 21ste eeuw. Ook niet uit Uithoorn. En dat vertaalt

hebben dat weten te beperken. En om ons heen zien we initiatieven

zijn een gemeente waarbij we de inbreng van inwoners zoeken

de Amstel’. Weliswaar nog een klein clubje maar met heel veel

nodig. Daarom komt/ is er inmiddels een participatienota. Niet om

om activiteiten vorm te geven en voort te zetten.

structuur te geven. Zo kunnen we helder zijn over de manier waarop

Tenslotte zijn ook de drie decentralisaties met recht een ‘trending

invloed en de bevoegdheid tot beslissen. Participeren houdt ons

geklaard. Maar er ligt al wel een basisproduct. De raad heeft in

maar ik denk dat de woorden ‘Eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’

dan ook zeker blijven volgen.

we met elkaar overleggen en duidelijkheid bieden over de mate van

topic’ in gemeenteland. Ook in Uithoorn is deze klus nog niet

allemaal bezig en daarom is het een gevleugelde kreet geworden,

januari ingestemd met de koersbesluiten. Een coproductie van

ook een hele goede kans gemaakt hadden.

© M. Fiechter

Welke ontwikkeling vond je het meest opvallend?

Samenwerken en verbinden zijn voor mij sleutelwoorden. Het kwam
nog te vaak voor dat mensen met dezelfde dingen bezig waren
zonder dat van elkaar te weten. Door krachten te bundelen en

gebruik te maken van elkaars deskundigheden, kom je veel verder.
Zo werken we bijvoorbeeld heel goed samen met het onderwijs.

Wat mij verder opvalt is dat er zoveel inwoners en ondernemers zijn
met mooie ideeën voor Uithoorn en De Kwakel en daarvoor ook de
handen uit de mouwen steken. Er liggen nog veel kansen en die
moeten we vooral aangrijpen!

Participatiesamenleving is het woord van 2013
geworden. Zou het ook het woord van 2013 voor
Uithoorn zijn?

Wethouder Ria Zijlstra
Hoe kijk je terug op de periode 2010-2014?

verbeterd. ‘Onder de grond’ zorgden we voor aanpassingen van

van jeugd, duurzaamheid en onderwijs. Inwoners, organisaties,

Zijdelwaard) is niet te zien maar zorgt ervoor dat er veel minder

prettige leefomgeving. We doen het samen! Met elkaar hebben we

erin komt is veel minder vuil. Samen met Waternet werken we aan

eerste periode als wethouder met trots afsluit.

onderhoud van wegen en plantsoenen en daarom hebben we de

Zo werd het Uithoornse Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

alle inwoners die zich inzetten voor het groen in Uithoorn en De

We hebben mooie resultaten bereikt bijvoorbeeld op het gebied

de riolering. Het bergbezinkbassin bijvoorbeeld (winkelcentrum

ondernemers en gemeente voelen zich verantwoordelijk voor een

rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. En het water dat

ondanks de bezuinigingen stappen gezet. Dat maakt dat ik mijn

een aantrekkelijk Libellebos. Er is minder geld beschikbaar voor

kwaliteit naar beneden moeten bijstellen. Maar ik ben heel blij met

Uithoorn en De Kwakel participeren graag en veel, gevraagd en

ongevraagd. We hebben mondige, betrokken en slimme inwoners.
Dat was voor 2013 al zo. Maar door alle bezuinigingen zie je nog
meer creativiteit ontstaan. Wat voor mij belangrijk is, is luisteren
naar elkaar en samen zorgen dat iedereen tot zijn recht kan

komen. Waarbij we extra moeten letten op mensen die door welke

omstandigheden dan ook, even minder in staat zijn alles te regelen.

Wat wil je het volgende college meegeven?
Blijf luisteren en sta open voor initiatieven van inwoners,

een lokale activiteit en het koos voor een nieuwe aanpak: als een

Kwakel. Initiatieven op dat gebied zijn altijd van harte welkom!

die aanpak werpt vruchten af. Samen ondersteunen Uithoornse

Duurzaamheid begint een begrip te worden. Steeds meer

woonomstandigheden of werkeloosheid. We zien veel vaker dat

de ondernemersvereniging een energiescan uitvoeren van het

Omdat die aanpak werkt, gaan we het nu met alle cliënten (met of

we vaker zonnepanelen op het dak van een huis, vereniging of

beter is het problemen te voorkomen. Daarom organiseert het

zelf elektrische auto’s en scooters, de buitendienst werkt met

scholen en verenigingen om te gaan met ‘kinderen die opvallen’.

met Laag Energie Asfalt/ ‘koud asfalt’.* Met de buurgemeenten

Wat heeft je het meest geraakt deze periode?

Elk kind heeft talenten. Door die te ontdekken en te ontwikkelen

energiebesparing in bestaande woningen. Als bekroning voor alle

omgeving te doen en de energie die ze daarin steken. Dat zie je

volwassenen op te groeien. Onze combinatiefunctionarissen zijn de

Award in ontvangst nemen. Wil de regio in 2040 energieneutraal

programma rond die talentenontwikkeling. Onder de noemer What’s

wel alle zeilen bijzetten!

kind hulp nodig heeft werk je samen met alle betrokkenen. En

hulpverleners een gezin bij bijvoorbeeld ziekte van ouders, slechte

ondernemers, scholen en inwoners worden hier actief in. Zo laat

het gezin dan na verloop van tijd weer op eigen kracht verder kan.

bedrijventerrein (resultaten worden verwacht in maart). Ook zien

zonder kinderen) zo doen. Dat noemen we het sociaal team. Nog

school. Als gemeente denken en werken we mee. We hebben

CJG themabijeenkomsten voor ouders en helpen de medewerkers

elektrische apparatuur, we bouwen energiezuinig en werken
werken we samen aan grote projecten, bijvoorbeeld

leren kinderen vaardigheden, die nodig zijn om tot zelfstandige

duurzaamheidsactiviteiten mocht ik in 2013 de regionale Ambitie

spil geworden in het maken en coördineren van een sprankelend

zijn, zoals we in een convenant hebben vastgelegd, dan moeten we

ondernemers en maatschappelijke organisaties. We krijgen als

gemeente veel taken op ons af met weinig geld. Met elkaar zullen
we moeten blijven zorgen dat het prettig wonen is in Uithoorn en

De Kwakel. We moeten moeilijke keuzes maken en iedereen moet

de mouwen opstropen. Kijk vooral naar oplossingen die niet alleen
nu, maar ook op langere termijn goed werken, bijvoorbeeld de

aanschaf van zonnepanelen. Het kost eerst geld, maar later levert

het geld op. En natuurlijk maak je vanaf het eerste moment gebruik
van duurzame energie!

De enorme motivatie van mensen om iets voor elkaar en hun

op allerlei gebieden: mensen zijn actief in verenigingen, werken
vrijwillig in de natuur, doen boodschappen voor hun buren etc.

Scholen en zorgorganisaties spannen zich in om de nieuwe taken
vanuit het Rijk op te vangen om zo de juiste ondersteuning te

up Uithoorn organiseren zij binnen-/ buitenschoolse activiteiten.

bieden aan mensen die dat nodig hebben. Ondernemers pakken

Ook in de buitenruimte kiezen we voor samenwerking. We stelden

en hun leefomgeving. We doen het samen!

hun maatschappelijke rol op en zetten zich in voor onze inwoners

een nieuw grondstoffenbeleid vast. Grondstoffen (plastic, papier)
halen we aan huis op, maar restafval brengen inwoners straks

zelf naar de ondergrondse containers. Zo werken we met elkaar

*Het asfalt wordt met een lagere temperatuur (minder energieverbruik)

speelplekken aangelegd en de waterkwaliteit van het Zijdelmeer

hetzelfde blijft als bij regulier asfalt.

aan het scheiden van afval. Verder hebben we twee natuurlijke

bij de asfaltcentrale afgeleverd, waarbij de kwaliteit en verwerkbaarheid

gedemonstreerd. Een samenwerking die straks een mooi
resultaat gaat opleveren.”

Ook persoonlijk is Jeroen Verheijen geraakt door de

ontwikkelingen in het dorpscentrum van Uithoorn. “De passie
van bewoners en ondernemers bij de samenwerking in de
plannen voor de Waterlijn en het cultureel centrum zal ik

nooit vergeten. Het geeft veel energie en het sterkt mij in de

opvatting dat we inderdaad met een goed project bezig zijn.

Het feit dat anderen het omarmen is bovendien hoopgevend

Wethouder Jeroen Verheijen
Ruimte-voor-Ruimte-regeling. Jeroen Verheijen: “Het is een

scheidend wethouder Jeroen Verheijen van Economische

kunnen worden gesaneerd om de kwaliteit van het gebied te

Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke

Ontwikkeling. Hij is inmiddels acht jaar wethouder en eerste loco
burgemeester. Daarvoor was hij acht jaar raadslid voor de VVD

in Uithoorn. “Als wethouder van Uithoorn moet je altijd voor ogen
houden dat je er zit voor 28.000 inwoners en ondernemers van
Uithoorn”, geeft hij alvast mee aan zijn opvolger.

Op zijn linkedin proﬁel prijkt sinds kort de tekst: ‘beschikbaar voor
nieuwe bestuurlijke uitdagingen bij de lokale overheid en op het
gebied van ruimte en wonen.’

Na de gemeenteraadsverkiezingen neemt Verheijen namelijk
afscheid van de Uithoornse politiek. “De politiek heeft een

houdbaarheidsdatum en na acht jaar dient hij te verstrijken,”

vindt de wethouder. “Ik kijk met een goed gevoel terug op een
mooie periode waarin we goede resultaten hebben geboekt.

Zo hebben we ondanks de economische crisis in de afgelopen
vier jaar veel dingen van de grond gekregen. We hebben

bijvoorbeeld de samenwerking tussen lokale overheid en

bedrijfsleven sterk weten te intensiveren. Dat zal ondermeer

leiden tot gezamenlijke promotie van deze prachtige gemeente
met zijn mooie ligging aan de Amstel. Verder hebben we de

effecten van onvermijdbare bezuinigingen in de sport in goed
onderling overleg met de verenigingen enigszins kunnen

mooie regeling waarbij kleinschalige kassen langs de Amstel
verbeteren. De eerste tuinders in Uithoorn hebben al gebruik
gemaakt van de regeling en dat wekt hoge verwachtingen bij
de provincie. Als het project in Uithoorn slaagt, overweegt de

provincie de Uithoornse aanpak ook in de rest van de regio toe te
passen.”

Over de meest opvallende ontwikkeling gedurende de afgelopen
termijn is hij stellig. “Dat is wat mij betreft het dorpscentrum! Het

dossier speelt al erg lang en er is door verschillende partijen veel
energie in geïnvesteerd. Voor het publiek valt op dit moment nog

weinig te zien maar achter de schermen is en wordt hard gewerkt
om van een visie concrete plannen te maken waarmee zowel

ondernemers als bewoners straks aan de slag kunnen gaan. De

sloop van woningen aan de Prinses Irenelaan is al gestart en de
aanleg van de Waterlijn begint nog dit jaar.

De stichting Uithoorn in Bedrijf vormt een constructieve

gesprekspartner voor de gemeente om het gebied zodanig in

te richten dat het straks een levendig en sfeervol centrum wordt
waar bewoners en bezoekers graag vertoeven. Dankzij die

ontwikkelingen en onze ambities is de leegstand in het centrum

fors teruggelopen. Ondernemers hebben duidelijk vertrouwen in
de toekomst van het dorpscentrum.”

compenseren met een alternatief pakket,” vervolgt hij. “En ik

“Dat laatste geldt ook voor inwoners van Uithoorn,” vervolgt de

in de sport door bijvoorbeeld renovatie en uitbreiding van de

en brainstormsessies zeer nuttige ideeën geleverd voor de

ben met name trots op het feit dat we hebben kunnen investeren
atletiekbaan en de renovatie en vervanging van kunst- en
natuurgrasvelden bij verschillende sportverenigingen.”

Onlangs heeft de gemeente een leenovereenkomst getekend
met de provincie Noord-Holland voor het uitvoeren van de

niet meer doen dan de juiste voorwaarden creëren. Bewoners
en ondernemers zullen vervolgens gezamenlijk de levendige

atmosfeer moeten kweken. Ik heb er alle vertrouwen in dat hen
dat gaat lukken.”

“Om je blijvend te realiseren voor wie je werkt, moet je je
regelmatig buiten het gemeentehuis begeven.” Dat zegt

voor de toekomst. Tenslotte kan de gemeente bij zo’n project

wethouder. “In de afgelopen jaren hebben zij in tal van overleguiteindelijke plannen voor de ontwikkeling van het dorpscentrum.
Wie dus aan mij vraagt hoe de participatiesamenleving in

Uithoorn vorm krijgt, verwijs ik graag naar de ontwikkeling
van ons dorpscentrum. Ondernemers, inwoners en de

gemeente hebben daarin een constructieve samenwerking

