
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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en 

met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperi-

ode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-
513111.

- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleids-
regels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info: 
Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900 - 93 94 of evelien.van.assen-
bergh@waternet.nl

- Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland. Ter inzage van: 15 maart t/m 25 april 
2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.

- Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Prinses Irenelaan. Inzageperiode: 13 
maart 2013 tot en met 24 april 2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. 0297-
513111

- Verkeersbesluit openstelling Randweg voor gemotoriseerd verkeer en geslo-
tenverklaring voor vrachtverkeer. Inzageperiode 6 maart tot en met 17 april 
2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. (0297) 513111.

- Start inspraak voor voorontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 
47”. Inzageperiode 22 maart 2013 t/m donderdag 4 april 2013. Info: de heer 
W. van de Lagemaat (0297) 513111.

- Verkeersbesluit aanwijzing onverplicht fi etspad Libellebos, Bezwaar 20 febru-
ari tot en met 5 april 2013. Info mevrouw S. van der Waals, tel 0297-513111.

- Verkeersbesluit geslotenverklaring Amsteldijk-Noord op 25 februari en 8 maart 
2013. Bezwaar 20 februari tot en met 5 april 2013. Info mevrouw S. van der 
Waals, tel 0297-513111.

 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 13, omgevingsvergunning voor het vergroten van de ver-

diepingsvloer. Bezwaar: t/m 30 april 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Ringslang 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 30 april 2013.
- Rode Klaver 45, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van Cai-ka-

bel. Bezwaar: t/m 1 mei 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 30 april 2013.
De Kwakel
- Egeltjesbos, verklaring van geen bezwaar aan het 4 mei Comité De Kwa-

kel voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2013 van 
19.15 t/m 21.00 uur.

- Vuurlijn, vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organise-
ren van het C-jeugd hockey toernooi op 9 en 10 mei 2013. Bezwaar t/m 29 april 
2013.

- Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van 
het B-jeugd hockey toernooi op 19 en 20 mei 2013. Bezwaar t/m 29 april 2013

Dorpscentrum
- Dorpsstraat / Marktplein / Wilhelminakade, vergunning aan mevrouw Dalderup 

voor het organiseren van een braderie op 25 augustus 2013. Bezwaar t/m 29 
april 2013.

- Willem Alexanderpoort, vergunning aan mevrouw Kos voor het plaatsen van 
voorwerpen op of aan de weg van 22 t/m 25 maart 2013. Bezwaar t/m 3 mei 
2013

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 108, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café 

De Herbergh 1883 voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 decem-
ber 2013. Bezwaar t/m 2 mei 2013. 

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Funmarkt voor het plaatsen van 10 reclameborden om aan-

dacht te geven aan een braderie op 6 april 2013. Bezwaar t/m 30 maart 2013.

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via  www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbe-
sluiten geattendeerd te worden.

 AFGIFTE PERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESCHIKKING
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2013 besloten 
om een persoonsgebonden gedoogbeschikking af te geven aan MK De Kwakel 
B.V. om op het perceel Bezworen Kerf 7 te De Kwakel naast de bestaande kwe-
kerij in buxus, planten en takken een groothandel in tuinbouwmaterialen en warm-
tekrachtinstallaties uit te mogen oefenen tot en met 12 juli 2015. 

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 “SPORTLAAN 180”
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Sportlaan 180 is de re-
alisatie van twee woningen in het voormalig clubgebouw van Zwem en -polover-
eniging De Amstel op de locatie Sportlaan 180. Het pand heeft nu een bestem-
ming ‘Maatschappelijk’, waardoor de vestiging van twee woningen niet is toege-
staan. Om de twee woningen in het huidige pand van Sportlaan 180 mogelijk te 
maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart. 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Sportlaan 180’ ligt in het kader van de in-
spraakprocedure vanaf vrijdag 29 maart 2013 t/m donderdag 11 april 2013 ter 
inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uit-
hoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het ge-
meentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de ope-
ningstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoek-
steen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bi-
bliotheek.
Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakre-
acties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.

Uithoorn, 27 maart 2013
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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 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: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen te-
recht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, 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

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

COLOFON Vaststelling Nota van ruimtelijk-
economische uitgangspunten 
bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Uithoorn
De gemeenteraad heeft in zijn verga-
dering van 28 februari 2013 de No-
ta van ruimtelijk-economische uit-
gangspunten voor het bestemmings-
plan Bedrijventerrein Uithoorn vast-
gesteld. Deze nota vormt het kader 
voor het nieuwe bestemmingsplan 
voor het bedrijventerrein. Ten aan-
zien hiervan geldt het volgende.

Het hoofddoel is dat het bedrijven-
terrein Uithoorn in de toekomst een 
aantrekkelijke vestigingslocatie blijft 
voor de gevestigde (lokale) onderne-
mers. Het bedrijventerrein is één van 
de grootste vestigingslocaties binnen 
Uithoorn waar bedrijven zich kunnen 
vestigen. Dit betekent dat gevestig-
de ondernemers de kans moeten krij-
gen zo lang mogelijk op de huidige 
locatie door te ondernemen en ook 
ruimte hebben om zich te ontwikke-

len. Het doel hiervan is om de huidi-
ge lokale werkgelegenheid te behou-
den en waar mogelijk te vergroten. 

Naast het zo goed mogelijk facilite-
ren van de huidige gevestigde bedrij-
ven moet bedrijventerrein Uithoorn 
in de toekomst bij uitstek een loca-
tie worden waar ook “nieuwe” bedrij-
ven zich willen vestigen. Dit mede 
als gevolg van de omlegging van de 
N201 en de verbeterde bereikbaar-
heid hierdoor. Hierbij kan het gaan 
om het faciliteren van lokale initiatie-
ven maar ook om het aantrekken van 
bedrijven van buiten Uithoorn die op 
zoek zijn naar een geschikte vesti-
gingslocatie. Waar mogelijk kan een 
verruiming van bouw- en gebruiks-
mogelijkheden plaatsvinden, indien 
dit ten goede komt aan de ruimtelij-
ke kwaliteit. Wmo-raad opent meldpunt

Er gaat in Nederland veel verande-
ren in de manier waarop mensen 
hulp en zorg krijgen. De gemeen-
te moet de hulp, zorg en begelei-
ding anders regelen, terwijl er min-
der geld voor is. De gemeente Uit-
hoorn bereidt zich op dit moment 
voor op de veranderingen .De 
Wmo-raad geeft advies aan Bur-
gemeester en Wethouders over 
de manier waarop de gemeente 
dit gaat regelen. De inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel worden uit-
genodigd om hun ideeën en opvat-
tingen over deze ondersteuning 
door te geven aan de Wmo-raad. 
De Wmo-raad wil graag de erva-
ringen en ideeën van de inwoners 
meenemen in zijn advies.
Belangrijk is bijvoorbeeld mee-
doen in de maatschappij door zelf-
standig te kunnen wonen, zinvol-

le dagbesteding te hebben, naar 
(vrijwilligers) werk of naar school 
te kunnen gaan en zo nodig hulp of 
ondersteuning te krijgen van man-
telzorgers, vrijwilligers en profes-
sionals. 

Reageren
De Wmo-raad nodigt inwoners uit 
om hun ideeën, inzichten en op-
lossingen te geven, hun verhaal te 
vertellen, hun zorgen op te schrij-
ven of te laten weten wat zij van de 
gemeente verwachten. Hiervoor is 
drie weken lang een Meldpunt ge-
opend. Van 21 maart tot 11 april 
2013 kunt u uw reactie sturen per 
e-mail, uithoorn.burgerkracht@
gmail.com of per post, Wmo-raad 
gemeente Uithoorn, t.a.v. Meld-
punt Burgerkracht , postbus 8, 
1420 AA Uithoorn.

WERKZAAMHEDEN 
FOKKERWEG-
CAPRONILAAN 
SCHIPHOL-RIJK

Vanaf donderdag 4 april 2013 zijn er 
werkzaamheden aan de Fokkerweg 
tussen de Cessnalaan en de Capro-
nilaan in Schiphol-Rijk. De Fokker-
weg wordt tussen Koolhovenlaan en 
Capronilaan volledig afgesloten. De 
Fokkerweg tussen Cessnalaan en 
Capronilaan verdwijnt defi nitief. Het 
verkeer wordt over de nieuwe N201 
omgeleid. De werkzaamheden be-
ginnen op 4 april om 07.00 uur en du-
ren tot 22 april 05.00 uur.

Omleiding-Fokkerweg
Doorgaand verkeer tussen Schiphol-

Rijk en Schiphol-Oost wordt omge-
leid via de Koolhovenlaan, de nieu-
we N201 en buigt voor de Waterwolf-
tunnel af naar de Fokkerweg en vice 
versa. Bestemmingsverkeer van en 
naar de Cessnalaan en Capronilaan 
rijdt via de Fokkerweg en Koolhoven-
laan en vice versa.
 
Meer informatie
Bij slecht weer kan het werk een aan-
tal dagen opschuiven. Voor de meest 
actuele stand van zaken zie: www.
n201.info onder ‘Omlegging Schip-
hol-Rijk/werk in uitvoering’. Bij vra-
gen over de werkzaamheden kunt u 
bellen met het provinciale Service-
punt Wegen en Vaarwegen via 0800-
0200 600 (gratis).

Gemeentehuis gesloten 
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) 
en op maandag 1 april (Tweede Paasdag)



1  Hart & Hard 
aan de Amstel

Samen en dynamisch
Individuen, instellingen en 
ondernemers bepalen zelf waar 
kansen liggen en hoe deze te 
benutten. Relaties, verbindingen 
en sociale netwerken, daar draait 
het om. Gemeentegrenzen, religie, 
opleidingsniveau en leeftijd zijn 
geen grenzen of beperkingen. 
De overheid is onopvallend 
aan wezig. Voor diegenen die 
het niet zelf redden, springt 
de gemeente bij. 

2  Vanuit de eigen 
kracht en kwaliteit

Uithoorn en de Uithoornaars 
maken gebruik van de eigen 
kracht en potenties om zich te 
onderscheiden van anderen en 
van andere gemeenten in de regio. 
Kansen binnen de regio worden 
benut. Burgers, instellingen en 
ondernemers zijn georiënteerd 
op de regio en krijgen veel ruimte 
om hun ideeën te realiseren. 
De gemeente faciliteert en zoekt 
actief samenwerking op. 

3 Tuinstad

Menselijke maat in 
de stedelijke omgeving
Uithoorn is onderdeel van de 
grootstedelijke regio Amsterdam. 
Daarin heeft het een eigen, veilige 
en aantrekkelijke positie. Het beste 
van twee werelden: de stad en het 
waardevolle groen, komen samen 
in Tuinstad. Daar telt de menselijke 
maat en gebeurt veel in allerlei 
verbanden in buurten en wijken. 
De gemeente is sterk dienstverlenend 
en werkt vraaggericht. 

4  Behouden 
en beheren

De verzorgende overheid
Uithoorn zorgt voor zichzelf en 
haar inwoners. Het voorzieningen-
aanbod in buurten en wijken en 
groen wordt behouden en waar 
mogelijk uitgebreid. Dit vraagt 
om een adequaat uitgeruste 
gemeente die aan het roer staat. 
Burgers van Uithoorn zijn bereid 
hiervoor te betalen. 
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De Strategische Visie, een initiatief van 
de gemeenteraad van Uithoorn, wordt 
hét handvest voor de gemeentelijke 
koers tot 2030. Samen met een groep 
bewoners, ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties zoekt de raad naar 
één toekomstvisie die antwoord geeft 
op cruciale vragen. Hoe willen wij 
dat Uithoorn en De Kwakel er in 
2030 uitzien? Hoe zorgen we dat 
mensen hier prettig wonen en werken? 
Wat voor samenleving willen we zijn? 

Vier scenario’s
Inmiddels zijn de eerste resultaten 
bekend. Op deze pagina worden 
ze aan u gepresenteerd. Het gaat 
om vier scenario’s die elk een eigen 
invulling geven aan onze keuzes 
op het vlak van samenleven, 
ruimtelijke ordening, economie, 
bestuur en organisatie. Aan de 
hand van deze vier scenario’s ontstaat 
straks één Strategische Visie 
voor Uithoorn. 

Uw mening telt!
U bent van harte uitgenodigd mee 
te denken over de keuzes die we voor 
onze gemeente dienen te maken. 
Uw mening geven kan op twee 
manieren: via een online enquête 
(zie kader) of gewoon op straat, op 
zaterdag 6 april (zie andere kader). 
Laat deze gelegenheid niet voorbij 
gaan, denk mee over de toekomst 
van Uithoorn en De Kwakel. Alvast 
bedankt voor uw deelname.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Strategische 
Visie? Kijk dan op www.uithoorn.nl 
voor meer informatie.  

Praat mee 
tijdens de Dag van 
de Toekomst
De gemeenteraad van Uithoorn hecht 
veel waarde aan uw mening over de 
Strategische Visie. Daarom is zaterdag 
6 april 2013 de Dag van de Toekomst. 
Tijdens deze dag kunt u in gesprek
over de Strategische Visie: van 9 tot 
11 uur in De Kwakel (dorpsplein, bij 
het Dorpshuis), van 11.30 tot 13.30 uur 
op het Zijdelwaardplein (hoofdingang, 
bij Blokker), van 14.00 tot 16.00 uur 
in het dorpscentrum van Uithoorn
(Amstelplein, bij Kruidvat). Zoek ons 
op en laat weten wat u vindt van de 
verschillende scenario’s. Wat is goed, wat 
is niet goed, en wat mist u nog? Wij ver-
welkomen u graag tijdens de Dag van de 
Toekomst, tot ziens op zaterdag 6 april!

Geef uw 
mening 
online!
De Strategische Visie gaat iedereen 
aan, ook u. Denk daarom mee over 
de Strategische Visie, dit kan heel 
eenvoudig. Ga naar www.uithoorn.nl 
en vul de enquête in. Doe dit wel 
vóór 8 april 2013. Uw mening wordt 
vertrouwelijk behandeld. Laat uw 
adresgegevens achter en maak kans 
op een dinerbon van € 50, te besteden 
in Uithoorn.

Wedstrijd: 
maak de 
coverfoto
De Strategische Visie is belangrijk 
voor Uithoorn, daarom verdient de 
voorzijde een passende foto. Heeft u 
hiervoor inspiratie? Stuur dan uw 
inzending op via griffi e@uithoorn.nl. 
Doe dit vóór 8 april. Inleveren op 
cd of papier kan ook, tijdens de Dag 
van de Toekomst (zaterdag 6 april). 
Voor de maker van de winnende foto 
ligt een dinerbon van € 50 klaar, 
te besteden in Uithoorn. Veel succes!

Aan de slag met de Strategische Visie.

R A A D S A G E N D A

Datum: 28 maart 2013  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Gemeentelijk Riolerings 
Plan nr. 5 (GRP5) 19.40 uur

Let op: Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De volgende raadsvergadering is 
op donderdag 11 april 2013.
Op www.uithoorn.nl kunt u 
vergaderingen van de gemeenteraad 
terugluisteren.

Welke kant willen we op met onze gemeente? 
Een belangrijke vraag, waarop Uithoorn 
dit voorjaar een antwoord formuleert: 
de Strategische Visie. In deze uitgebreide 
Raadspagina vindt u de eerste resultaten, 
en op zaterdag 6 april is het woord aan u.

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

Uithoorn 
kijkt 
vooruit
De toekomst bepalen we nu!

Vier scenario’s voor de toekomst van Uithoorn

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

Aan de hand 
van deze vier 

scenario’s ontstaat 
straks één 

Strategische Visie 
voor Uithoorn 




