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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

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.

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.

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

COLOFON

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 vergun-
ning, 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
Tijdelijk: 
- Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8 

mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van 

28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297-
513111.

- Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzage-
periode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noor-
hoff, 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
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het 

bestaande gebruik naar grootschalige detailhandel in volumineuze dierbeno-
digdheden. Ontvangen 7 april 2014.

De Kwakel
- Fresialaan 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de ko-

zijnen in de voorgevel. Ontvangen 13 april 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Schootsveld 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

bestaande steiger. Ontvangen 13 april 2014.
Thamerdal
- Zijdelweg 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

schuur. Ontvangen 16 april 2014.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 27, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 26 mei 2014.

 VERLEENDE ONTHEFFING BOUWBESLUIT
Tegen de afgifte van deze ontheffi ng kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat 
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4D, ontheffi ng op grond van Artikel 8.3, lid 3 van het Bouw-

besluit 2012 voor het uitvoeren van bedrijfsmatige bouwwerkzaamheden bui-
ten de reguliere werktijden welke daarnaast mogelijk de dagwaarden en daar-
bij behorende maximale blootstellingsduur zullen overschrijden.

 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 digi-
taal bekend te maken. 
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog 
digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrij-
ven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geatten-
deerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De raad van Uithoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 
12 december 2013 nr. RV13.89;

gelet op 
De Strategische Visie Uithoorn 2030
Artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
Artikel 67 Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Amsterdam;
besluit:
1.  in te stemmen met de 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Stadsregio Amsterdam
2.  in te stemmen met de richting van de doorontwikkeling van de regionale sa-

menwerking, nl het niveau van de Metropoolregio. De vorming van een ver-
voerregio maakt hier deel van uit. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 12 decem-
ber 2013, nr. S2.3.
de griffi er, (dhr. mr. J.H. van Leeuwen) 
de voorzitter, (mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga)

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Niks “bezet gebied”!
Deze week meldde de lokale me-
dia dat de Landmacht Uithoorn op 
23 april “verandert in bezet gebied”. 
Die suggestie is erg overtrokken en 
onjuist. Wat er wel gebeurt is dat 

de Koninklijke Landmacht die dag 
in het hele land diverse demonstra-
ties houdt. Ook op het Amstelplein 
in Uithoorn. Dat gebeurt omdat de 
Landmacht 200 jaar bestaat. Geen 

Randhoornweg 100 (Sportpark De Legmeervogels) -
Buurtbeheer Legmeer
- Vrijmarkt in de ochtend vanaf 08.00 uur;
- Diverse activiteiten zoals: een springkussen, stormbaan, 
 schminken, ballonnenclown, ponywagen de gehele dag; 
- Spellencircuit 13.30 en 15.30 uur;
- Diverse optredens van muziekverenigingen tussen 16.00-18.00 uur.

Drechtdijk/Kerklaan De Kwakel - Feestcomité De Kwakel
9.30 uur Fietsen versieren bij Dorpshuis de Quakel;
10.15-10.45 uur Opening door muziekvereniging Tavenu, optocht door de 
 Mgr. Noordmanlaan en Wilgenhof met versierde fi etsen;
10.45 uur Openingsceremonie voor het Dorpshuis;
10.45-13.00 uur Ballonnen oplaten en kinderspelen;
13.00-15.00 uur Vrij- en rommelmarkt;
14.00 uur Klaverjassen in het Dorpshuis;
14.00-17.30 uur Buitenactiviteiten, o.a.  panna voetbal;
18.00 uur Einde evenement.

Dorpscentrum Uithoorn - Vrijmarkt
Vrijmarkt in het Dorpscentrum, t.w. Dorpsstraat, Marktplein, Koningin Juliana-
laan tot aan hoek Prins Clausstraat, Wilhelminakade tot aan Stationsstraat. 
De vrijmarkt is bedoeld voor kinderen die vanaf een kleedje hun “oude spulle-
tjes” willen verkopen. Voor dit gebied is er een verkeersbesluit genomen van 
7.00-21.00 uur (tijdens deze tijden is verkeer verboden).

Koningin Julianalaan 16 - Discafé Het Dorp
O.a. barbecue, springkussen en muziek van 13.00-20.00 uur

Het gemeentehuis en de gemeen-
tewerf en het informatiecentrum 
Dorpscentrum zijn tijdens de feest-
dagen gesloten op:
- Donderdag 29 mei 
 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei (Inklemdag)
- Maandag 9 juni 
 (2e Pinksterdag)
De balie voor het aanvragen van 
paspoorten, rijbewijzen en andere 
producten is dan ook gesloten. U 
kunt wel online uw afspraak plan-
nen. Er is rekening gehouden met 
de afwijkende openingstijden. U 
kunt dan zelf bepalen wanneer het 
u uitkomt om naar het gemeen-
tehuis te komen. Kijk hiervoor op 
www.uithoorn.nl/afspraak. 

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis

Wacht niet langer, 
maak een afspraak

Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

Hervatting werkzaamheden 
fi etspad Noorddammerweg
Vanaf maandag 28 april tot en met 
dinsdagochtend 29 april vinden 
werkzaamheden plaats aan het fi ets-
pad langs de Noorddammerweg. De 
grond, die afgelopen najaar is aan-
gebracht, wordt weggehaald en er 
wordt begonnen met het aanbrengen 
van de fundering en het aanbrengen 
van het asfalt. De oversteek van het 
fietspad met de N196 met de bus-
baan wordt ook gewijzigd. 

Vanwege de werkzaamheden zal het 
verkeer op maandag 28 april en in 
de nacht van dinsdag 29 april maar 

van 1 rijbaan op de Noorddammer-
weg gebruik kunnen maken. Er wor-
den omleidingsborden geplaatst. De 
omleiding zal 1 dag duren. 
Naar verwachting is het fi etspad me-
dio juli 2014 gereed voor gebruik. In 
het najaar worden bomen en de be-
planting aangebracht.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden? Dan kunt u contact opnemen 
met de heer E. Valkenburg van de af-
deling Leefomgeving 0297-513111 of 
per e-mail via gemeente@uithoorn.nl

open dag op een kazerne maar de 
militairen komen naar ons toe. Om 
11 uur en om 14 uur acteren mili-
tairen met groot materieel in een in 
scene gezette situatie. Elke “oefe-
ning” duurt ongeveer 30 minuten. 
Het zal druk worden. De Laan van 

Meerwijk blijft gewoon bereikbaar 
voor verkeer.

Meer info op: 
http://www.defensie.nl/onderwerpen/
landmacht-200-jaar/inhoud/
landmachtdag-2014

Activiteiten in Uithoorn



We zijn naar de stembus geweest. De bal ligt nu bij 
de partijen: zij gaan een nieuwe coalitie vormen. 
Op deze pagina kijken we naar de rol van de raad 
en stellen de nieuwe raadsleden zich aan u voor.

Bedankt voor uw deelname aan de lokale democratie

R A A D S A G E N D A

Datum: 24 april 2014  
Aanvang: 20.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, vragen van 
raadsleden, antwoorden 
college 20.30 uur

2   Representatiebeleid 
20.40 uur

3   Welstandsnota Uithoorn 
2014 21.00 uur

4   Perceel langs Ringdijk 
De Kwakel 21.20 uur

5   Gebruik Aalsmeerbaan 
Schiphol 21.40 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 22 mei 2014. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren. 
Hier vindt u ook de data van 
commissievergaderingen.

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

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

CDA
Nahid Bouchta

“Een bijdrage leveren 
aan de samenleving 
hoort er voor mij 
gewoon bij. Als raads-
lid kan ik me inzetten 
voor onderwerpen 
die herkenbaar en 
concreet zijn. Het CDA 
vertegenwoordigt de 
normen en waarden 
waarmee ik ben opge-
groeid. Er komt veel 
op gemeenten af. Als 
raadslid wil ik me 
sterk maken voor 
maatwerk, en er zijn 
voor mensen die tussen 
wal en schip vallen.”

VVD
Rebecca Sterrenberg

“Ik vind het een voor-
recht om namens de 
inwoners mee te 
mogen beslissen over 
de keuzes waar 
Uithoorn voor staat. 
Als ondernemer pas 
ik goed bij de liberale 
ideeën van de VVD. 
Als raadslid wil ik 
moeilijke beslissingen 
niet uit de weg gaan, 
staan voor mijn idealen 
en naar alle inwoners 
luisteren. De rol van 
de gemeente? Facilite-
rend, met het huis-
houdboekje op orde.”

Gemeentebelangen
Herman Bezuijen

“Via een participatie-
traject in Meerwijk 
rolde ik de lokale poli-
tiek in. Daar merkte ik 
dat er werkelijk naar 
inwoners wordt geluis-
terd door lokale partij-
en. Gemeentebelangen 
was vervolgens een be-
wuste keuze, vanwege 
de al decennia oude, 
sterke band met 
Uithoorn. Als raadslid 
wil ik me sterk maken 
voor het nieuwe dorps-
hart. Ook zet ik me in 
voor wonen en werken 
in Uithoorn.”

Ons Uithoorn
Brenda Elgersma

“Ik vind het waardevol 
om uiting te geven aan 
mijn betrokkenheid 
bij mijn omgeving. 
Tijdens mijn zes jaar 
bij de politie Uithoorn 
kon dat, nu ik elders 
werk kan dat in de 
lokale politiek even-
zeer. Ons Uithoorn 
heeft een actieve 
stijl die bij mij past. 
Inwoners opzoeken 
en ontdekken wat 
leeft. Als raadslid 
wil ik bruggen bou-
wen en dingen voor 
elkaar krijgen.”

Gemeentebelangen
Iris Theijssen

“Het mooie aan de lokale 
politiek is dat het gaat 
over onderwerpen die 
je direct raken. 
Gemeentebelangen is 
bovendien niet gebon-
den aan een landelijke 
partijlijn. Dat is prettig. 
In de raad houd ik mij 
onder meer bezig met 
de decentralisatie van 
de zorg – een grote uit-
daging, hopelijk kun-
nen we de zorg in 
Uithoorn beter maken. 
Ik hoop ook jongeren 
meer te interesseren 
voor de lokale politiek.”

Gemeentebelangen
Tineke Bouma-Verbeek

“Ik vind het prettig 
om mee te denken over 
zaken in onze gemeente. 
Goed doen voor de ge-
meenschap. Gemeen-
tebelangen is daarbij 
mijn partij, omdat het 
lokale karakter mij 
aanspreekt. Als raads-
lid wil ik me vooral 
inzetten voor het sociale 
domein, en er samen 
met de rest van de raad 
voor zorgen dat we de 
veranderingen die op 
de gemeente afkomen
zo goed als mogelijk 
aanpakken.”

Ons Uithoorn
Frans Boonman

“Als je ergens iets van 
vindt, dan moet je ook 
bereid zijn om een 
steentje bij te dragen. 
In Ons Uithoorn heb 
ik een groep gelijk-
gestemden gevonden 
die zich wil inzetten 
voor onze directe leef-
omgeving. De werk-
wijze van de partij 
past bij mij: we gaan 
uit van een makelaars-
functie tussen inwoners 
en bestuur. Het is mijn 
ambitie om de afstand 
tussen beiden een stuk 
kleiner te maken.”

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

De gemeenteraad is het 
hoogste gemeentelijke 
orgaan en in feite ‘de 
baas’ in onze gemeente: 

de raad bepaalt wat er de 
komende vier jaar, tot de 
volgende verkiezingen, 
gaat gebeuren. De leden 
van de raad zijn volks-
vertegenwoordigers met 
een nevenfunctie: de 
21 raadsleden hebben 
ook nog ‘gewoon’ een 
baan, bijvoorbeeld als 
medewerker van een 
kwekerij, ondernemer, 
ambtenaar of adminis-
tratieve kracht.
 
De rol van de raad
Het dagelijks bestuur 
in de gemeente is in han-
den van het college van 

burgemeester en 
wethouders, bestaande 
uit burgemeester Ouds-
hoorn en drie wethou-

ders van verschillende 
politieke partijen. Zij 
voeren het beleid uit dat 
de gemeenteraad vaststelt. 
Binnen de kaders van het 
beleid kunnen zij veel 
zelfstandig beslissen, 
maar moeten zij wel 
verantwoording afl eggen 
aan de raad. Het college 
van b&w doet voorstel-
len voor nieuw beleid 
bij de gemeenteraad, 
waar de raadsleden dan 
over beslissen. De raad 
kan ook zelf  besluiten 
nieuw beleid te maken, 
waarna het college dit 
uitvoert.

Samenwerken
Nu er weer verkiezingen 
zijn geweest, moeten 
de partijen met elkaar 
bepalen wie van hen 
een meerderheidscoali-
tie gaan vormen, zodat 
zij samen de wethouders 
kunnen leveren en het 
beleid kunnen aansturen. 
De lijsttrekkers hebben 
gezamenlijk een infor-
mateur gevraagd de mo-
gelijkheden te inventa-
riseren. Naar aanleiding 
van zijn advies zijn de 
VVD en Gemeentebe-
langen gevraagd het ini-
tiatief te nemen om een 
college van ten minste 
drie partijen te vormen. 
Dat proces loopt nog 
steeds. Het wachten is 
nu dus op de presentatie 
van een nieuwe coalitie 
en de daarbij horende 
wethouders. 

“Partijen zoeken naar een 
meerderheidscoalitie ”

Ook op de agenda van de nieuwe 
raad: diverse bestemmingsplannen.

Lokale partijen winnen
De opkomst bij de verkiezingen op 19 maart 
2014 was met 51,8 procent iets hoger dan 
vier jaar eerder (toen 51,3%). Uiteindelijk 
brachten 11.328 personen hun stem uit op 
de kandidaten van een van de zeven partijen. 
De VVD verloor twee zetels, maar bleef de 
grootste partij met vijf zetels. En waar 
Gemeentebelangen er een zetel bij kreeg 
(van 3 naar 4), raakte de PvdA er eentje kwijt 
(van 3 naar 2). Groter winnaar is Ons Uithoorn, 
dat het aantal zetels verdriedubbelde (van 1 naar 3). 
Het CDA (3), DUS! (3) en Groen Uithoorn (1) 
handhaafden hun huidige zetelaantallen.

Afscheid en introductie
De verkiezingen betekenden ook het afscheid 
van zeven raadsleden – en dus de komst van zeven 
nieuwe.De VVD nam afscheid van Katja Laugs-
Wolffensperger, Frank van Kooten en Charles 
Poelwijk. Namens de PvdA verliet Rob de Boer 
de raad, terwijl André Smits dat voor het CDA deed. 
Gemeentebelangen nam afscheid van Klaas Bijlsma 
en Robert Timmers. Deze laatste werd voor zijn 
verdiensten Koninklijk onderscheiden met 
een lintje. De nieuwe raadsleden stellen zich 
onderaan deze pagina stellen kort aan u voor.




