
G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de 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 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 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht. 

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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplannen Landelijk gebied en ontwerp-paraplubestem-

mingsplan Prostitutiebeleid. Inzageperiode 6 maart 2015 tot en met 17 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling A. Stevens (0297 513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 
35 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 
47-49 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekend-
making anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 
april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Randweg 141-145 
te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor 

perceel Randweg 141-145 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro)) en bekendmaking anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepspe-
riode 6 maart t/m 15 april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van 
der Pol (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

de gevel. Ontvangen 17 maart 2015.
De Kwakel
- Boterdijk 167, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de be-

staande dakkapel. Ontvangen 18 maart 2015.
- Drechtdijk 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning op de 1e verdieping. Ontvangen 23 maart 2015.
- Pastoor L. Pullenlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een steiger. Ontvangen 18 maart 2015. 
- Poelweg 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

schuur. Ontvangen 19 maart 2015.
- Drechtdijk 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en vergro-

ten van een dakkapel. Ontvangen 23 maart 2015.
- Pastoor C. Vasselaan 2, 31, 37, 38, 40 en 45 en Pastoor L. Pullenlaan 15 en 

19 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor  het realiseren van on-
derheid terrassen en het plaatsen van steigers. Ontvangen 25 maart 2015

- Mijnsherenweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van 
een dam met duiker. Ontvangen 26 maart 2015. 

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Faunalaan 101, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel. Ontvangen 23 maart 2015.
Thamerdal
- Zijdelveld 28a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de be-

staande woning. Ontvangen 19 maart 2015.
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een per-

manente woning en appartementen. Ontvangen 23 maart 2015.

 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 noe-
men aanvraag:
Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 55 wo-

ningen.

 INGETROKKEN AANVRAAG (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De Kwakel
- Pastoor L. Pullenlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een steiger.

 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. Ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet voor het 

schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Koningsdag op 27 april 
2015. Bezwaar t/m 5 mei 2015.

- Mgr. Noordmanlaan 62. Vergunning aan de heer Rekelhof voor het plaatsen 
van een afvalcontainer van 27 t/m 30 maart 2015. Bezwaar t/m 4 mei 2015.

- Drechtdijk 72, omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande 
bergruimte. Bezwaar: t/m 7 mei 2015.

- Drechtdijk 119, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning. Be-
zwaar: t/m 4 mei 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan Circus Renz Berlin voor het geven van voor-

stellingen van 11 t/m 14 juni 2015 op het evenemententerrein Legmeer-West. 
Bezwaar t/m 20 april 2015.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 47. Vergunning aan de exploitant van V.O.F. Hans Snacks voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 15 april 2018. Bezwaar t/m 7 mei 
2015.

- Stationstraat 41-45. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Café Brasse-
rie Du Nord B.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf en een tijdelijke 
Drank- en horecavergunning t/m 20 juni 2015. Bezwaar t/m 4 mei 2015.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 81. Vergunning aan Van der Meer afbouw voor het plaat-

sen van een afvalcontainer t/m 24 april 2015. Bezwaar t/m 5 mei 2015.

- Thamerhorn 1. Vergunning aan de exploitant van Domestic Hotels B.V. voor 
het exploiteren van een horecabedrijf t/m 25 maart 2018 en een Drank- en ho-
recaverguning. Bezwaar t/m 7 mei 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Tussen Gooimeer en Ganzendiep, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

reconstrueren van de riolering langs de Molenvaart. Bezwaar: t/m 29 april 
2015.

Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning van 31 augustus 2015 tot en met 5 september 2015 aan De heer 

Mohammadzadeh namens de Stichting Steun Mensenrechten te De Haag 
voor het houden van een collecte te Uithoorn. Bezwaar t/m 7 mei 2015.

 KENNISGEVING AMSTELLAND FESTIVAL
De burgemeester maakt bekend dat er een aanvraag is ontvangen van Amstel-
land Festival V.O.F. voor het organiseren van het evenement Amstelland Festi-
val welke wordt gehouden op het evenemententerrein Legmeer-West van 26 t/m 
28 juni 2015.
De aanvraag ligt van 2 tot en met 30 april 2015 ter inzage bij de receptie in de hal 
van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 4 weken kunnen belanghebben-
den hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken.
 

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- OZ Import B.V. Betula 71 in de Kwakel - oprichting van een groothandel in 

bloemen en snijgroen. 
- Oprichting van montage en onderhoudsbedrijf Wim van Diemen, Bedrijven-

weg 24 in De Kwakel 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet be-
stuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep.
Uithoorn, 1 april 2015

 START INSPRAAK VOORONTWERP  
 “BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 27”
Op 26 januari 2015 is een ruimte voor ruimte overeenkomst gesloten met initia-
tiefnemers voor het perceel aan de Vuurlijn 27.
Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmings-
plan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen voor het plan-
gebied, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied en het be-
stemmingsplan Landelijk Gebied 1e herziening, worden aangepast aan de nieuwe 
situatie op het perceel en waarbij de bedrijfswoning een bestemming als burger-
woning krijgt en tevens zodanig dat initiatiefnemer de mogelijkheid krijgt om op de 
kavels aan de voorzijde langs de Vuurlijn twee woningen te realiseren. 
Dit is in voorliggend voorontwerp van Bestemmingsplan Vuurlijn 27 verwerkt.
Het voorontwerp  “Bestemmingsplan Vuurlijn 27” ligt in het kader van de inspraak-
procedure ter inzage, vanaf vrijdag 03-04-2015 t/m donderdag 16-04-2015 tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in 
de hal van het gemeentehuis, alsmede tijdens de openingstijden van de dorps-
huis De Quakel in het dorpshuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.uithoorn.nl.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college 
van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraak-
reacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Na verwerking van de inspraakreacties zal het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de 
gemeenteraad. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling 
van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, 
de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer ziens-
wijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 1 april 2015
 

 PUBLICATIE EXPLOITATIEVERGUNNINGAANVRAGEN 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aanvragen voor ex-
ploitatievergunningen (zowel voor huisvesten arbeidsmigranten als voor de vesti-
ging van een horecabedrijf) op de gemeentepagina te publiceren.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Opvoed- en opgroei-
ondersteuning Uithoorn (O&O)
Voor antwoorden over opgroeien en 
opvoeden, het ouderschap en de 
ontwikkeling van kinderen tussen de 
0 en 23 jaar kunt u kosteloos terecht 
bij O&O. O&O is er voor ouders en 
kinderen en jeugd.

Ouders
Opvoeden is niet altijd even makke-
lijk. Ieder kind is uniek en elke leef-
tijd vraagt weer andere vaardighe-
den van ouders. Veel ouders lopen 
tijdens het opvoeden wel eens tegen 
vragen aan. Denk hierbij aan slaap- 
en eetproblemen, vragen over de 
ontwikkeling, sociale vaardigheden, 
pubergedrag, seksualiteit of veilig 
gebruik van social media.

Kinderen en jeugd
Als je vragen hebt die je liever niet 
met je ouders of vrienden wil bespre-
ken, kun je bij O&O terecht. 

Hoe komt u met O&O in contact?
- telefonisch via 06-12788690 
- mailen naar opvoedenopgroeien. 

uithoorn@meeaz.nl 
- langskomen bij het opvoed-

spreekuur
- een afspraak maken. Dit kan bij u 

thuis komen of op kantoor in Uit-
hoorn

Opvoedspreekuur 
Iedereen met vragen kan zonder af-
spraak binnenlopen op vrijdag van 
14.00-16.00 uur bij het consultatie-
bureau in het Gezondheidscentrum 
de Waterlinie, Provinciale weg 30 D, 
1421 LC in Uithoorn.

Telefonisch spreekuur
Dinsdag van 14.00-16.00 uur 
Donderdag van 10.00 -12.00 uur 

Meer informatie kun je vinden op 
www.meeaz.nl/opgroei-en-op-
voedondersteuning-uithoorn.

Plastic, metaal 
en drinkpak 

samen in één zak

Afval scheiden, daar wordt iedereen wijzer van!

Plastic, metaal en drinkpakken worden vanaf 1 april
bij elkaar ingezameld! Meer weten over afval?

kijk op www.uithoorn.nl of www.recyclemanager.nl

Weet wat je weggooit!

Bomen rooien in Uithoorn en 
De Kwakel
Jaarlijks onderzoeken wij de conditie 
van bomen. Dan kijken we onder an-
dere of de bomen nog gezond zijn en 
of ze niet gevaarlijk zijn. Uit het on-
derzoek blijkt dat 63 bomen een di-
rect risico opleveren. Wij gaan deze 
bomen deze weken rooien.
Na het rooien van de bomen halen 
we alle boomstronken weg. Wij ver-
beteren de groeiplaatsen zodat we 
in het najaar weer nieuwe bomen te-
rug kunnen planten.

Bomenonderzoek
Elk jaar, elke 3 jaar en elke 5 jaar 

hebben wij verschillende controles 
onder bomen. Dit doen wij door een 
uitgebreid onderzoek te houden (Vi-
sual Tree Assessment VTA onder-
zoek). Afgelopen jaar hebben wij de 
grootste, oudste en risicobomen ge-
controleerd. Risicobomen zijn bo-
men waarbij wij al eerder aantastin-
gen of schade hebben vastgesteld. 
Deze bomen staan door heel Uit-
hoorn en De Kwakel. 

Wilt u de locaties zien waar we de 
bomen weghalen? Kijk dan op www.
uithoorn.nl voor de tekening

Tussen donderdag 16 april en woens-
dag 22 april 2015 plakken we specia-
le stickers op fi etswrakken. Dit is een 
vooraankondiging. Tijdens deze pe-
riode kunt u uw fi ets met sticker nog 
verwijderen. Fietswrakken met een 
sticker die op 23 en 24 april 2015 nog 
op straat staan, halen wij weg. De 
fi etswrakken slaan wij tijdelijk op bij 
de gemeentewerf.

Fiets ophalen bij gemeentewerf
U kunt uw fiets ophalen bij de ge-
meentewerf aan de Industrieweg 25 
in Uithoorn op:
 - Woensdag 29 apri l  2015 van 

10.00-11.00 uur en van 19.00-
20.00 uur

- Maandag 4 mei 2015 van 10.00-
11.00 uur en van 19.00-20.00 uur

U moet kunnen aantonen dat dit uw 
fi ets is. Neem ook uw legitimatiebe-
wijs mee als u uw fiets wilt meene-

men. De fi etswrakken die niet zijn op-
gehaald voeren wij na 6 weken af. De 
fi etswrakken worden dan vernietigd.

Waarom is mijn fi ets 
een fi etswrak?
Wij halen fietswrakken weg omdat 
ze het straatbeeld ontsieren. Op een 
fietswrak ontbreken belangrijke on-
derdelen zodat je niet meer met de 
fi ets kunt rijden. De fi ets is in zo’n ver-
waarloosde staat dat je kunt aanne-
men dat de eigenaar geen interesse 
meer heeft in de fi ets. De kosten van 
het opknappen van een fi ets wegen 
niet op tegen de waarde van de fi ets. 

Contact over de fi etswrakken
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij onze gemeentesurveillant via 
(0297) 513111 van maandag t/m don-
derdag tussen 10.00-10.30 uur en 
van 13.00-13.30 uur.

Opruimactie fi etswrakken



Jeroen Brink woont al bijna zijn hele leven in Uithoorn. Hij is in de gemeente opgegroeid, zat 
er op school en heeft zich in Uithoorn beziggehouden met vrijwilligerswerk. Wat Jeroen graag 
doet: werken met kinderen en jongeren. Daarnaast is Jeroen muziekliefhebber en verzamelaar.

“Al sinds mijn studententijd ben ik lid van de PvdA”

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

Hoe het begon 
Jeroen vertelt: “Ik ben al 
heel lang lid van de PvdA. 
In mijn studententijd ben 
ik ook even actief lid 
geweest. Heel leuk! Toen is 
mij al gevraagd of ik mij 
verkiesbaar wilde stellen. 
Ik voelde mij vereerd, maar 
wist nog niet zeker wat ik 
in de toekomst wilde doen. 
Zoals reizen of een andere 

studie. Daarom is het 
destijds verwaterd.”

Een goed gesprek 
in de bus
“In de periode van de lijst-
vorming van de verkiezingen 

vorig jaar kwam ik een 
raadslid tegen in het open-
baar vervoer. We raakten 
aan de praat en hij vroeg 
mij: “Vind je het interessant 
om je verkiesbaar te stellen?” 
Ja… dat kriebelde na al die 

Raadslid Jeroen Brink van de PvdA

R A A D S A G E N D A

Datum: 2 april 2015 
Aanvang: 20.00 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 20.00 uur*

2   Inspreken burgers 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 20.05 uur

4   Oostelijk deel 
Vuurlijn/VSP De Kwakel 
budgetten 20.10 uur

Let op: de Tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op 
donderdag 30 april 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week 
van 13 april. Volg ons op 
Twitter @RaadUithoorn.

“Iedereen moet betrokken worden 
bij het maatschappelijk leven”

mogen het aantal leden 
aanvullen tot drie. En laat 
ik nou nummer drie zijn! 
Concreet betekent dit dat 
ik formeel betrokken ben, 
ook beëdigd, maar niet 
meestem. In de toekomst 
is dat wel mijn streven. 
Daarom doe ik ook aan 
zoveel mogelijk zaken, 
zoals informatieavonden 
en cursussen, mee.”

Jongeren betrekken 
Wat mij opvalt is dat er veel 
activiteiten voor jong en 
oud worden georganiseerd. 
Letterlijk. Voor jongeren 
(leeftijd circa 13-23) eigenlijk 
niet. Ik vind het heel 
belangrijk dat iedereen, 
op wat voor manier dan 
ook, betrokken wordt. 
Dus jongeren zeker ook!
Nu is er bijvoorbeeld geen 
jongerencentrum meer. 
En ook tijdens de zomer-
activiteiten wordt deze 
doelgroep overgeslagen. 

jaren nog steeds. Na een 
uitgebreid gesprek heb 
ik mij aangemeld bij de 
commissie. Nu wist ik 
zeker dat ik ervoor wilde 
gaan en mij voor de partij 
en gemeente wil inzetten.”

De commissiestructuur
“Sinds vorig jaar is een er 
nieuwe regeling. Partijen 
met een kleine fractie 

Dat vind ik zonde! Het 
valt namelijk makkelijk 
met elkaar te combineren. 
Bijvoorbeeld: geef een 
DJ workshop. Kijk, als 
gemeente is ons uitgangs-
punt dat het voor iedereen 
leuk moet zijn om hier te 
blijven wonen. Dat gebeurt 
wanneer je alle bewoners 
stimuleert actief deel 
te laten nemen aan de 
gemeenschap. Alle doel-
groepen verdienen in mijn 
optiek dus ook evenveel 
aandacht. Een mooi 
platform in de toekomst: 
het cultuurcentrum. 
Daar heb ik vertrouwen in! 
Aan culturele activiteiten 
kun je als gemeente 
namelijk echt wat doen. 
Verenigingen kunnen 
hier gebruik van maken, 
leuke activiteiten worden 
georganiseerd. Mensen 
worden met elkaar in 
contact gebracht. Daar 
doe ik het voor. 

“Het gevoel om mij verkiesbaar te 
stellen kriebelde nog steeds”

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten




