
AsfAlteringswerk-
zAAmheden industrie-
gebied uithoorn

Na twee keer uitstel worden op vrij-
dag 30 maart, zaterdag 31 maart 
en zondag 1 april 2012 de volgende 
weggedeelten geasfalteerd:
- C. Verolmelaan en T.J. Twijnstra-

laan (beide helemaal)
- J. Enschedeweg en de rioolsleuf 

in de Ambachtsweg
- de rioolsleuf in A. Fokkerweg tus-

sen Industrieweg en nr. 5/20
- de rioolsleuf in Amsterdamseweg.
Voor de werkzaamheden is het no-
dig om de weg over de gehele breed-
te af te sluiten. Alle omleidingen wor-
den met borden aangegeven. Een 
week voordat de werkzaamheden be-
ginnen komt er een vooraankondi-
ging bij de af te sluiten weggedeelten 
Het tankstation op de A. Fokkerweg is 
vanaf de Wiegerbruinlaan bereikbaar. 
In verband met de volledige afsluiting 
van de Petrus Steenkampweg vanaf 
Wilhelminakade tot kruising Amster-
damseweg/Industrieweg is de Tha-
merweg bereikbaar via Burg. Van 
Meetelenstraat en Molenlaan.

meer weten?
Met vragen over deze werkzaamhe-
den kunt u terecht bij de heren Dis-

seldorp en Wanningen. Beiden zijn 
bereikbaar via 0297- 513111.

renovAtie busstAtion
Na uitstel vanwege weersomstandig-
heden is inmiddels de renovatie van 
het busstation begonnen. 

ontwerpplan
Voor het opknappen van het bus-
station is een ontwerpplan gemaakt, 
waarmee B&W in november 2011 
definitief hebben ingestemd. In het 
plan zijn aanpassingen opgenomen 
naar aanleiding van de inspraakbij-
eenkomst van 21 juli 2011. Informa-
tie over het ontwerp, inclusief de laat-
ste aanpassingen, kunt u vinden op 
www.uithoorn.nl onder ‘plannen en 
projecten / herinrichtingsplannen’ en 
op www.buurtbeheer.uithoorn.nl. 

tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden blijft het 
busstation gewoon in gebruik. Daar-
over heeft de gemeente contact met 
vervoersmaatschappij Connexxion. 
Ongetwijfeld zullen de werkzaamhe-
den enige hinder met zich meebren-
gen. Maar in overleg met Connexxi-
on en de uitvoerende partijen doet de 
gemeente er alles aan om de veilig-
heid en de informatievoorziening op 
het busstation te waarborgen en de 
woningen, winkels en bedrijven goed 
bereikbaar te houden.

meer informatie?
Voor meer informatie of met vragen 
of opmerkingen kunt u telefonisch te-
recht bij de heer J. de Jong van de af-
deling Leefomgeving, 0297- 513111.
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Algemene informAtie

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 do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag 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

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

vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

openingstijden bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

informatiecentrum 
dorpscentrum 
Dorpsstraat 15, Uithoorn, 
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer: 0297 513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

openingstijden 
dorpshuis de Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Colofon

14 mAArt 2012

Combineert u uw baan 
met het zorgen voor een 
familielid of naaste?
Dan bent u op 21 maart welkom op de informatieavond van het Mantel-
zorg Steunpunt. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over 
de regelingen die voor u van toepassing zijn. Ook geeft de mantelzorg-
makelaar u tips om werk en zorg zo goed mogelijk te combineren. De 
avond vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de RK kerk in De Kwa-

kel, Kwakelsepad 2. Tijd: 19.30-21.30 uur. Toegang gratis en aanmel-
den is niet nodig. Andere avonden beginnen op hetzelfde tijdstip 

op 27 maart in de Oude Veiling, Markstraat 19 in Aalsmeer en 
3 april in de cursusruimte van Coherente, D. van Haarlem-

straat 3 in Ouderkerk aan de Amstel. Voor informatie kunt 
u bellen met Mantelzorg Steunpunt 020- 3335353.

zes inwoners beloond met 
zAP-speldje
maandag 12 maart heeft wethouder ria zijlstra zes inwoners van uit-
hoorn en de kwakel in het zonnetje gezet door ze te belonen met een 
zAP-speldje (zwerfAfvalPakker - zAP’per). deze inwoners hebben zich 
in 2011 ingezet om zwerfafval in de gemeente op te ruimen.

nederland schoon
Afgelopen zaterdag is de Week van 
Nederland Schoon (10 t/m 16 maart) 
begonnen. Uithoorn doet al een aan-
tal jaren mee aan deze week. Het ge-
meentebestuur heeft besloten om 
mensen die zich buitengewoon in-
zetten te belonen. De zes nu onder-
scheiden mensen zijn:

 Stan van Zanten: Al vele jaren lid 
van Buurtbeheer De Legmeer en 
beheerder van de buurtbeheer-
keet Kate & Co. Bijna elke mor-
gen staat hij vroeg op om in zijn 
wijk rond het buurtsteunpunt en 
op het Legmeerplein zwerfafval 
op te ruimen.

 Jacques van der Steur: Raapt in 
de K-buurt van De Legmeer vuil 
en woont regelmatig het bewo-
nersoverleg van Buurtbeheer bij. 
Daarnaast heeft hij ook meegelo-
pen met de proef van de nieuwe 
schouwmethode “Buurt in Beeld”. 

 Liz Wolbring: Ruimt zwerfafval 
op binnen en rond haar eigen flat 
Madelief. Zij spreekt de jeugd aan 
bij de vijver, zodat ook zij hun af-
val in de vuilnisbak gooien.

 Jan Kaptein: ergerde zich ma-
teloos aan het zwerfafval op de 
speelvelden en in zijn buurt. Hij 
heeft opruimspullen gekocht en is 
het zwerfafval te lijf gegaan met 
grijper en vuilniszak.

 Joop Schreutelkamp: Ruimt al ja-
ren het zwerfafval op in en rond 
de Straatburgflat. Ook is hij één 
van de vrijwilligers bij het voor-
leesproject in `t Buurtnest. Hij is 
heel betrokken bij zijn buurt en 
spoort kinderen op een leuke ma-
nier aan om hun afval in de vuil-
nisbak te gooien.

 Ton Bouman: Zet zich belange-
loos in om het zwerfafval rond 
schoolgebouw de Bovenboog op 
te ruimen. Wekelijks maakt hij een 
rondje van soms wel twee uur om 
zijn buurt er weer opgeruimd uit te 
laten zien.

De gemeente is trots op deze men-
sen en hoopt dat hun inzet ande-
re mensen inspireert. Meer infor-
matie over de Week van Nederland 
Schoon ziet u elders op deze ge-
meentepagina of op de website van 
de gemeente.

informatieavond over gebied 
tussen boterdijk en vuurlijn
U bent van harte welkom op een bij-
eenkomst over het gebied tussen Bo-
terdijk en Vuurlijn op woensdagavond 
21 maart 2012 van 19.00 - 21.30 uur 
in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 
in De Kwakel. Om 19.00 uur staan 
koffie en thee klaar en rond 19.15 uur 
begint de bijeenkomst. 

Aanleiding
In september 2009 heeft de gemeen-
teraad de gemeentelijke Structuurvi-
sie vastgesteld en daarbij aan B&W 
een opdracht gegeven voor het ge-
bied tussen Boterdijk en Vuurlijn. De-
ze opdracht luidt: “In het gebied tus-
sen Boterdijk en Vuurlijn, natuur en 
ecologie inventariseren en plan van 
aanpak opstellen voor gebied”. 

Daarbij zijn de volgende doelen ge-
steld:
- Het versterken/ontwikkelen van 

de groen, cultuurhistorische en 
ecologische waarden;

- Het versterken/ontwikkelen van 
de recreatiemogelijkheden;

- Het waar mogelijk verplaatsen/
saneren van bedrijvigheid en kas-
sen voor zover deze een belem-
mering vormen voor de gewens-
te ontwikkelingen in het gebied en 
de eigenaren hiertoe bereid zijn;

- Het gebied ontwikkelen als ver-
bindende schakel langs de Stel-
ling van Amsterdam tussen Am-
stelgroen en Zijdelmeer.

wat is tot nu toe gebeurd? 
In november 2011 was een eerste 
bewonersavond voor betrokkenen 
en belangstellenden. Toen is uitleg 
gegeven over de projectdoelstelling, 
beleidsuitgangspunten, bewoners-
participatie en het proces op hoofd-
lijnen.
In december 2011 zijn drie avon-
den georganiseerd voor respectieve-
lijk bewoners, ondernemers en sta-
keholders binnen het projectgebied. 

Toen zijn de wensen van de betrok-
kenen in beeld gebracht. Daarbij is 
geïnventariseerd wat men wèl en wat 
men niet wil. Hiermee is een basis 
gelegd voor het opstellen van sce-
nario’s.

doel van de informatie-
bijeenkomst op 21 maart 
De uitkomsten van de bewonersbij-
eenkomsten zijn door de gemeen-
te bestudeerd en vertaald in moge-
lijke functies voor de invulling van het 
plangebied. Er zijn nu een lijst met 
gewenste functies en een lijst met 
functies die niet in het plangebied ho-
ren. Zo is duidelijker welke ontwikke-
lingen in het gebied wel en niet mo-
gelijk zijn. Mede op basis van de uit-
komsten van de bijeenkomsten in de-
cember jl. zijn thema’s bedacht. 
Op 21 maart presenteert de gemeen-
te de uitkomsten van de eerdere bij-
eenkomsten en de ordening ervan 
aan de hand van thema’s. Deze the-
ma’s vormen de basis voor de scena-
rio’s. De scenario’s hebben een in-
vulling gekregen met bij het thema 
passende functies. Een eerste aan-
zet van deze scenario’s wordt ook op 
21 maart gepresenteerd. 
De scenario’s geven een beeld van 
een mogelijke invulling van het plan-
gebied indien het hele gebied zich 
ontwikkelt volgens één bepaald the-
ma. Een scenario is dus geen plan. 
Er wordt daarom niet tussen scena-
rio’s gekozen. De uiteindelijke toe-
komstvisie voor het gebied wordt sa-
mengesteld uit de meest aanspre-
kende delen van de scenario’s met 
de functies die daar het beste bij pas-
sen.

informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen 
of suggesties? Neem dan contact op 
met de projectleider, de heer M.W.M. 
Blonk, telefonisch bereikbaar via 
0297-513111.

buurt in beeld - doet u ook mee?
De gemeente heeft de taak om de kwaliteit van de openbare ruimte re-
gelmatig te toetsen. U kunt de gemeente daarbij helpen door uw buurt 
te beoordelen. U gaat dan samen met andere wijkbewoners op pad om 
in kaart te brengen hoe de openbare ruimte erbij ligt.
Eerst biedt de gemeente een workshop aan waarin u leert hoe zo’n be-
oordeling in zijn werk gaat. De ingevulde kwaliteit van de beoordeelde 
punten geeft aan of het gemeentelijk onderhoud effect heeft. De ge-
meente wil graag blijvend meten hoe u als bewoner denkt over het on-
derhoud van uw buurt. Natuurlijk zullen we via www.uithoorn.nl ook la-
ten weten welke kwaliteit er uit ‘Buurt in Beeld’ komt.

workshop 
De workshop vindt plaats op dinsdag 27 maart. U mag dan iemand 
meenemen. Dus kent u iemand die geïnteresseerd is, geef u dan sa-
men op via buurtinbeeld@uithoorn.nl Er kunnen maximaal 25 men-
sen deelnemen.

Het programma van de workshop is:
16.30 uur Inloop met koffie/thee in kamer 23 en 24 v/h gemeentehuis
17.00 uur  Inleidende presentatie
17.15 uur  Korte instructie beoordeling
17.30 uur  Gezamenlijk oefenen op buitenlocatie
18.30 uur  Broodjes
18.45 uur  Eventuele nabespreking
19.15 uur Einde

De workshop begint vroeg vanwege het tijdstip van zonsondergang 
in deze periode. Na de workshop krijgt u een kaart waarop de punten 
staan die beoordeeld kunnen worden. Binnen elke buurt liggen ver-
schillende van die punten. U beoordeelt met elkaar binnen vier weken 
de punten en levert de formulieren in bij de gemeente. 

evaluatie ingevulde formulieren
De ingevulde formulieren worden tijdens een evaluatie met u bespro-
ken. De gemeente gebruikt deze resultaten om het beheerplan van de 
buitenruimte bij te stellen. De evaluatie is op 8 mei 2012 ’s avonds in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Hierover krijgt u nadere in-
formatie via de gemeentelijke website en de gemeente-
pagina.

werk in 
uitvoering

Vlnr. De heer Kaptein, mevrouw Wolbring, de heer Schreutelkamp, 
wethouder Zijlstra, de heer Van der Steur en de heer Van Zanten.
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activiteiten kalender
activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of 
evenementen niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende acti-
viteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer in-
formatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op  
buurtbeheer.uithoorn.nl

activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

15 mrt. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een dialezing in 
De Schutse “Berlijn als een phoenix uit de as verrezen’’ Aan-
vang: 10.00 uur. Leden gratis toegang. Niet leden €1,50. 

15 mrt. Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw 
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 u. Toegang gratis. Te-
voren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 0297-
523272

16 mrt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur. 
 Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur. 
17 mrt.  Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorin-

schrijving 10.00-12.00 u of 14.00-16.00 u. Info: 06-50562903.
t/m 17 mrt. Expositie Fotokring in gemeentehuis Uithoorn.
17 mrt. Klimaat Straat Feest Informatie Middag 14 - 17 uur, voor bewo-

ners Flevomeer, locatie, speelterrein Flevomeer.
17 mrt.  Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel, verkoop van een 

breed assortiment handwerken in winkelcentrum Zijdelwaard 
van 10.00-16.00 u.

17 mrt. Workshop Spelend Schilderen, Maak er een potje van! Ate-
lier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd: 13.30-16.30 uur. 
Kosten: €27,-. 

18 mrt. 2gether treedt op in Thamerkerk. Twee actrices spelen de een-
akters “De koningin” en “De laatste keer”. Aanvang:14.30 u. 
Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl

19 mrt t/m Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1. 
3 mei
23 mrt. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
22 mrt. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 

Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: €7,50. 
25 mrt. Lezing Ida van Zijl over Gerrit Rietveld en gebouw De Hoek-

steen, de enige kerk die Rietveld ontworpen heeft. Ida van Zijl 
is conservator in het Centraal Museum in Utrecht. De lezing is 
in de bibliotheek in De Hoeksteen van 15.00-16.45 u. Entree 
€12,50. Pashouders:€10,-. Korting in voorverkoop €1,-. 

27 mrt.  Workshop Buurt in Beeld. Gemeentehuis Uithoorn. 16.30-

19.45 u. Tijdens de workshop leert u hoe u de kwaliteit van uw 
leefomgeving kunt beoordelen aan de hand van de kwaliteits-
wijzer. De ingevulde kwaliteit van de beoordeelde punten geeft 
aan of het onderhoud van de gemeente effect heeft.

28 mrt. Kinderknutselmiddag in Kinderboerderij De Olievaar, A. Phi-
lipsweg 10. Tijd: 13.30-15.30 uur. Kosten; €2,-. Info: 0297- 
540405 en olievaar@onstweedethuis.nl

29 mrt. Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw 
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 u. Toegang gratis. Te-
voren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 0297-
523272

30 mrt.  Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. Kos-
ten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u. 

t/m 9 apr. Expositie ‘Sporen’ in Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50. 
Openingstijden: Open do/vrij 14.00-16.00 u. en in het weekend 
12.00-17.00 u.

t/m 22 apr. Voorjaarsexpositie in atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d 
Drecht, Grevelingen 62-64. Open op zaterdag en zondag van 
14.00-17:00 u.

3 apr.  Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zij-
delwaardplein. 9.30-11.30 u.

6 apr. Bingo, Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528, 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.

7 t/m  B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 09.00-
9 april 01.00 u. en maandag van 09.00-14.00 u., Uithoornse Hockey 

Club Qui Vive, Vuurlijn 30.
7 apr. Braderie in Dopscentrum. 10.00-17.00 u.
14 apr. Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorin-

schrijving 10.00-12.00 u of 14.00-16.00 u. Info: 06-50562903.
15 apr. Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spe-

len op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn 
en Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12. Info: 
www.scau.nl

20 apr. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
21 apr. What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10.00-17.00 u. 
25 apr. Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 u. 

Kaartjes kosten €0,50 per stuk. 
25 apr. Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.15-

15.15 uur.
 Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een sport- en 

spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van verschillen-
de activiteiten. Per kind kost het € 2,- om mee te doen. De op-
brengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.

26 apr. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50. 

30 apr. Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten 
op Evenemententerrein in Legmeer West. 

30 apr. Feestcomité De Kwakel organiseer Koninginnedagviering in 
dorpscentrum De Kwakel.

30 apr. Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in Dorps-
centrum Koninginnedagfestiviteiten.

evenementen vanaf mei 2012 staan op www.uithoorn.nl

activiteit Buurt datum Plaats tijd

Inloopspreekuur  Zijdelwaard 3 april Kate & Go op Zijdelwaardplein 9.30-11.30 uur
Bewonersoverleg  Centrum 17 april Ponderosa 19.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 24 april De Schutse (kleine zaal) 19.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 24 april vooralsnog buurtsteunpunt 19.30 uur
Inloopspreekuur  Zijdelwaard 1 mei Kate & Go op Zijdelwaardplein 9.30-11.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20.00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei Nog niet bekend  19.30 uur

de week van nederland schoon, 
grote schoonmaak in uithoorn
van 10 tot en met 16 maart is het weer zover: de elfde editie van de week 
van nederland schoon. Gemeente uithoorn doet ook dit jaar mee en er 
worden op verschillende plekken schoonmaakacties georganiseerd. u 
kunt ook meehelpen. Hoe? dat leest u hieronder.

De gemeente Uithoorn sluit aan bij 
de landelijke Week van Nederland 
Schoon. Niet alleen in de week van 
Nederland Schoon zijn inwoners ac-
tief, ook daarna worden schoon-
maakacties gehouden. Wilt u mee-
werken aan het schoonmaken van 
Uithoorn en De Kwakel? Lees dan 
snel verder.

vrijdag 16 maart
Leerlingen van basisschool De Vuur-
vogel gaan tussen 12.30 en 14.00 
uur zwerfvuil in de wijken Zijdelwaard 
en Europarei opruimen.

Zaterdag 17 maart
Leden van roei- en kanovereniging 
Michiel de Ruyter gaan om 9.00 uur 
met boten en vanaf de oever aan de 
slag om het afval in en om het water 
weg te halen. De Amsteloever, de oe-
ver van de Kromme Mijdrecht en drijf-
afval in het Zijdelmeer worden opge-
ruimd.

Zaterdag 24 maart 
Weliswaar buiten de Week van Ne-
derland Schoon, maar toch niet min-
der belangrijk is de door Jan van Vliet 
gereorganiseerde ‘schoonmaak-
actie Buitenhof’. Deze actie begint 
om 10.00 uur en op het programma 
staan: aanvegen binnenplein, be-
planting van de binnentuin in orde 
maken en zwerfvuil uit de vijver en 
sloten vissen.

andere bewonersinitiatieven
De komende tijd zijn er diverse be-
wonersacties rondom het opruimen 
van zwerfafval. Daarover kunt u con-
tact opnemen met Giel Payens, ne-
derlandschoon@uithoorn.nl. 

de gemeente
In deze week zet ook de gemeente 
zich extra in. De hele week rijden de 
veegwagens rond op locaties die niet 
in bovenstaande acties zijn opgeno-
men, maar wel bekend zijn als verza-
melplekken van zwerfafval. Ook wor-
den de bermen van de N201 schoon-
gemaakt en zorgt de gemeente voor 
grijpers, handschoenen, vuilniszak-
ken en bakken waar het verzamelde 
zwerfafval in kan. 

Zelf iets organiseren
U kunt ook zelf een actie organise-
ren met medestraatbewoners, maar 
u kunt ook aansluiten bij één van 
de andere acties. Eventuele on-
dersteuning kunt u aanvragen bij  
nederlandschoon@uithoorn.nl on-
der vermelding van ‘opschoon-
dag’. Kijk voor ideeën ook eens op  
www.nederlandschoon.nl

veiligheid
Iedereen die aan de actie meedoet 
krijgt een speciaal hesje. Wij vragen 
u dat bij het schoonmaken te dragen 
en tijdens de acties de hele week ex-
tra voorzichtig te zijn in het verkeer.

Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het straat-
beeld ontsieren. Daarom is besloten om deze “wrakken” op maandag 2 
en dinsdag 3 april 2012 in Uithoorn en De Kwakel weg te halen. Deze actie is 
een samenwerking van politie, gemeentesurveillanten en de afdeling  Leef-
omgeving van de gemeente. De fietswrakken worden afgevoerd naar de ge-
meentewerf en worden daar tijdelijk opgeslagen.

wat is een fietswrak?
Als wrak worden fietsen beschouwd die: 
-    technisch onvoldoende in elkaar zitten om er mee te kunnen rijden (er ont-

breken essentiële onderdelen);
-    zo verwaarloosd zijn dat mag worden aangenomen dat de eigenaar er af-

stand van heeft gedaan;
-   zo weinig economische waarde hebben dat opknappen geen zin meer 

heeft.

kijkdagen
Op 10 en 11 april 2012 kunt u van 10-11uur en van 19-20 uur op de gemeen-
tewerf aan de Industrieweg 25 te Uithoorn kijken of uw fiets ertussen staat. Al-
leen als u kunt aantonen dat de fiets uw eigendom is, kunt u deze, op vertoon 
van een geldig legitimatiebewijs, in ontvangst nemen. Fietswrakken die na 2 
weken niet zijn opgehaald, worden afgevoerd en vernietigd.

meer info?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentesurveillanten. Zij 

zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0297-513111 van maan-
dag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 10.30 uur en van 12.00 uur 

t/m 13.30 uur.

afvoeren fietswrakken

alGemene inFOrmatie

Tips van GGD Amsterdam
Gezond schoonmaken
schoonmaken doen we allemaal weleens, maar hoe houd je tijdens het 
schoonmaken rekening met je gezondheid?

stofzuigen
Bij stofzuigen komt veel stof in de 
lucht terecht. Sommige stofzuigers 
blazen deze stofdeeltjes de lucht in. 
Ook met een nieuwe stofzuiger of 
centraal systeem komt veel extra stof 
in de lucht. 
Dit stof bevat materiaal van huisstof-
mijten en bacteriën. Inademen van 
de stofdeeltjes kan leiden tot lucht-
wegklachten.

schoonmaakmiddelen
Gebruik geen bleek- of ontsmettings-
middelen, die zijn slecht voor uw ge-
zondheid en het milieu. Chloor is voor 
mensen met een normale afweer he-

lemaal niet nodig. Een gewone alles-
reiniger werkt goed genoeg. 
Sommige sprays bevatten agres-
sieve stoffen die op uw luchtwegen 
slaan. Gebruik die liever niet, zeker 
niet met kinderen in de buurt. Ande-
re ongezonde stoffen voor de lucht-
wegen zijn ammonia, azijnzuur en 
onderhoudsmiddelen voor meubels 
en leer. In toiletreiniger, bleekmiddel, 
gootsteenontstopper en ovenreiniger 
zitten bijtende middelen die uw huid 
kunnen beschadigen. 

Mensen kunnen allergisch zijn voor 
parfums en conserveermiddelen. 
Veel mensen met astma zijn overge-

voelig voor deze stoffen. Ook lucht-
verfrissers kunnen slecht zijn voor uw 
gezondheid. 

wat kunt u zelf doen?
Stofzuig niet elke dag. Wanneer u de 
stofzuigerzak vervangt, reinig dan 
zo mogelijk ook de filters en laat de-
ze goed drogen voor het terugplaat-
sen. Zet een raam open tijdens stof-
zuigen, vegen en afstoffen. Gebruik 
gewone schoonmaakmiddelen zon-
der chloor. Gebruik nooit chloor in 
een toilet waarin een toiletblokje 
hangt, maar gebruik vloeibare zeep 
of allesreiniger. Bij kalkaanslag, kunt 
u schoonmaakazijn gebruiken. Een 
gootsteen of doucheputje ontstop-
pen kan met soda en kokend water. 
Verdrijf vervelende geuren door goed 
te ventileren. Neemt u toch bijtende 
producten, gebruik dan goede huis-
houdhandschoenen en zet ramen 
open. 

GGd amsterdam
De afdeling Milieu en Gezondheid van 
de GGD Amsterdam houdt zich be-
zig met een gezonde leefomgeving. 
Informatie vindt u op www.gezond.
amsterdam.nl/Milieu--gezondheid.  
U kunt ook contact met ons opne-
men, via e-mailadres lo@ggd.am-
sterdam.nl of tel. 020-555 5405.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 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 ciële 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 
Permanent: 
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- Programmabegroting 2012 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.

Tijdelijk: 
- Verordening Afvalstoffenheffi ng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012, 

Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Veror-
dening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verorde-
ning Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Veror-
dening Rioolheffi ng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verorde-
ning Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart 
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder, 0297-387580.

- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 
Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats 
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11 
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu. Ter inzage 1 
maart t/m 11 april 2012. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111.

- Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9 
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.

- Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contact-
persoon de heer R. van de Pol, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

één enkelzijdige reclamelichtbak en één dubbelzijdige reclamelichtbak. Ont-
vangen 7 maart 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

opbouw op de bestaande garage en het maken van een doorbraak. Ontvan-
gen 8 maart 2012.

- Brandgans 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakopbouw aan de achterzijde van de woning. Ontvangen 8 maart 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen 

van asbesthoudend vloerzeil. Ontvangen 7 maart 2012.

- Couperuslaan 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning. Ontvangen 9 maart 
2012.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 39, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakopbouw op de bestaande garage en het maken van een doorbraak.

 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
- Drechtdijk 21, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van ca-

fé Bolle Pauw t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 12 april 2012
- Egeltjesbos, Verklaring van geen bezwaar aan het 4 mei Comité De Kwa-

kel voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2012 van 
19.15 t/m 21.00 uur.

- Kerklaan 16, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitanten van 
Stichting Dorpshuis De Kwakel t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 19 april 
2012

- Vuurlijn 30, Verklaring van geen bezwaar aan het jeugdbestuur van Qui Vive 
voor het organiseren van een AB-feest op 10 maart 2012 van 21.00 tot 01.00 
uur.

- Boterdijk 173, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning en het 
bouwen van een garage. Bezwaar: t/m 19 april 2012.

Thamerdal
- Kuyperlaan 39, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging. Be-

zwaar: t/m 16 april 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Wikke 16, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: 

t/m 18 april 2012.
Dorpscentrum
- Vergunning aan Funmarkt voor het organiseren van een braderie op 7 april 

2012 van 10.00 t/m 17.00 uur. Bezwaar t/m 19 april 2012
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 108, Vergunning aan de exploitant van café de Herbergh 1883 voor 

het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Bezwaar t/m 19 
april 2012

 MANDAATBESLUIT GRIFFIEPERSONEEL
De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Uithoorn heeft op 13 februa-
ri 2012 het Mandaatbesluit griffi epersoneel vastgesteld. Het besluit treedt in wer-
king op de dag volgende op die van zijn bekendmaking, dus op 15 maart 2012.

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
14 MAART 2012

W W W . U I T H O O R N . N L

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf  
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord  
aan Elfriede Henraat. Zij zit namens DUS!  
in de gemeenteraad van Uithoorn.

1 Wat vind jij als  
gemeenteraadslid 

een belangrijk onderwerp?
“Dan denk ik toch als eerste 
aan de communicatie vanuit 
de gemeente naar de inwoners. 
De kwaliteit daarvan is essen
tieel, omdat je als gemeente 
veel zaken voor de inwoners 
regelt. Bovendien kunnen  
inwoners van de gemeente af
hankelijk zijn om iets gedaan 
te krijgen. Dan is goede com

municatie van groot belang. 
Denk aan houding, gedrag en 
het nakomen van afspraken. 
Uithoorn kan daarin nog  
een grote stap maken.”

2 Waaraan merk je dat?
“Je hoort het aan de  

reacties van mensen. Op 
straat, tijdens verjaardagen,  
er is altijd snel overeenstem
ming over de manier waarop 
de gemeente te werk gaat. ‘Ze 

luisteren niet en ze doen toch 
wel wat ze willen’, hoor je dan. 
Dat is zeker niet de inzet. Of je 
hoort over brieven die niet be
antwoord worden of verloren 
gaan. Zoiets hoort niet binnen 

een professionele organisatie. 
Met kleine dingen kun je  
een groot verschil maken, in  
negatieve én positieve zin.” 

3 Wat heeft dat te maken 
met communicatie?

“Door duidelijk naar buiten 
te brengen wat je doet en 
waarom, creëer je begrip 
voor je handelwijze. Als je  
inwoners niet genoeg duide
lijk maakt wat de gemeente 
beweegt, mag je ook niet  
verwachten dat ze begrip 
hebben voor je handelen.”

4 Vind je dan ook dat  
inwoners meer  

rechten moeten krijgen,  
bijvoorbeeld bij inspraak?
“Inderdaad, maar het gaat er 
niet om dat je inwoners altijd 
alle ruimte moet geven. Het is 

sowieso een onmogelijkheid 
om het iedereen naar de zin te 
maken. Het gaat erom dat je  
realistische verwachtingen 
creëert en terugkoppelt waar
om iets wel of niet is besloten. 

Een mooi voorbeeld vind ik de 
ontsluiting van de Thamerlaan 
en de Bernhardlaan. De bewo
ners hadden weinig tijd voor 

hun inspraak, maar hebben 
zich verenigd in de werkgroep 
Thamerlint. Uiteindelijk  
besloot de raad voor de rechte 
variant en geen doorgaand 
vrachtverkeer. De bewoners 
gaan nu een inspraakproces in 
over de inrichting van de weg.”

5 Heb je ook een voor-
beeld van een situatie 

waarin het fout is gegaan?
“Jazeker. Dan denk ik aan de 
Europarei. Het project om de 

buurt te verbeteren is daar 
volledig tot stilstand gekomen, 
doordat inwoners niet  
duidelijk is verteld op welk 
moment ze welke invloed 
hadden. Het gevolg was  
misverstanden, onbegrip, 
boosheid en teleurstelling.  
Ontzettend zonde, omdat je 
het kunt voorkomen. Ik wil 
daarom een gemeente die  
inwoners serieus neemt, doet 
wat het belooft en realistisch 
is in wat het belooft.”  

R a a d s a g e n d a

Datum: 15 maart 2012 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening en inspreken 
burgers  

2    Integraal veiligheids
beleid met presentatie 
19.40 uur

3    Onderzoek inkoop en 
aanbestedingsbeleid 
20.30 uur

4   Nota communicatie
beleid 21.15 uur

5   Wijziging verordening 
WWB 22.00 uur

6   Beroep bestemmings
plan Zijdelwaard  
22.15 uur

Let op: de tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De volgende 
raads vergadering is op  
donderdag 29 maart 2012.
Op www.uithoorn.nl kunt  
u vergaderingen van de  
gemeenteraad terugluisteren.

d e  g e m e e n t e R a a d  V a n  u i t H o o R n  i n f o R m e e R t  u  o V e R  z i j n  a c t i V i t e i t e n

“Juist als gemeente moet  
je afspraken nakomen”

‘Met goede communicatie kan de gemeente veel bereiken’

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Vijf vragen aan 
Elfriede Henraat (DUS!)

Wederom een stampvolle 
publieke tribune voor  
het Oude Dorp in de ver
gadering van donderdag  
23 februari jl. Alleen de te  
kiezen variant en de vraag 
hoe om te gaan met het 
vrachtverkeer stonden ter 
discussie. Hoe de weg inge
richt wordt, moet nog  
worden bekeken. De PvdA, 
VVD en DUS! kozen in een  
amendement voor de rechte  
variant, waarbij het door
gaande vrachtverkeer wordt 
geweerd. Dit werd bijna 
raadsbreed ondersteund. 

Ons Uithoorn pleitte voor 
uitstel van de beslissing tot 
er duidelijkheid is over het 
Masterplan Dorpscentrum. 
Groen Uithoorn vroeg of 
het college een heel nieuw 
voorstel kon maken.
Gemeentebelangen zei  
‘niet weg te lopen voor de 
verantwoordelijkheid’ en 
nu het besluit te willen  
nemen. Het CDA had wél 
grote twijfels bij de hand
haafbaarheid van het ver
bod voor doorgaand vracht
verkeer. Desondanks 
stemden zij ook voor het 

amendement en het uitein
delijke voorstel. Wethouder 
Levenbach raadde het uitstel 
dat Groen Uithoorn en Ons  
Uithoorn voorstelden af: “Ik 
ga er vanuit dat er vanavond 
een besluit genomen wordt.” 
En dat gebeurde ook. Een 
meerderheid van de raad 
koos voor de rechte variant, 
waarbij deze wel verboden 
wordt voor doorgaand vracht
verkeer. Alleen bestemmings
verkeer is toegestaan. De  
eenmansfracties Ons Uithoorn 
en Groen Uithoorn stemden 
tegen.  

Keuze voor rechte variant Thamer- en Bernhardlaan




