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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 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. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. 
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen 
nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.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: 
- 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.

- Ontwerp Natuurbeheerplan 2015. Inzageperiode van 28 april 2014 t/m 9 juni 
2014. Inlichtingen bij Leefomgeving, Lillian Becker, (0297)-513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Tamboer 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning 

boven de garage. Ontvangen 15 mei 2014
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Muur 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een terras-

overkapping. Ontvangen 10 mei 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Ont-

vangen 15 mei 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Rotgans 8, het uitbreiden van de woning.

 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 / Kerklaan. Vergunning aan Muziekvereniging Tavenu voor het or-

ganiseren van Midzomeravond festival op 21 juni 2014. Bezwaar t/m 24 juni 
2014.

- Drechtdijk / Kerklaan. Vergunning aan de Kwakelse Handels vereniging voor 
het organiseren van Beach Summer Festival op 22 juni 2014. Bezwaar t/m 24 
juni 2014.

- Iepenlaan 45, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Be-
zwaar: t/m 26 juni 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld. Wijziging op de vergunning aan Kunstroute Zijdelveld om te mogen 

starten om 12.00 uur in plaats van om 13.00 uur op 24 en 25 mei 2014. Be-
zwaar t/m 25 juni 2014.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN-DE KWAKEL
Verklaring van geen bezwaar aan de organisatie van de Avondvierdaagse voor het 
organiseren van de Avondvierdaagse van 2 t/m 5 juni 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Zijdelweg 35, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 24 juni 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 1, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een 

locatie voor kinderopvang. Beroep: t/m 2 juli 2014.

 BELEIDSREGELS WK VOETBAL 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voor het WK 
voetbal beleidsregels heeft vastgesteld. Traditioneel worden rond die periode ver-
zoeken ingediend voor het organiseren van diverse evenementen en/of gezamen-
lijk wedstrijden bekijken via TV schermen op horecaterrassen. In het kader van de 
beheersbaarheid van de openbare orde en veiligheid rond de schermen zijn hier-
voor regels opgesteld. Deze zijn in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk en via www.uithoorn.nl

 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT - 
 KENNISGEVING BESLUIT
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben een omgevingsvergunning be-
perkte milieutoets verleend voor de verandering in de activiteiten van de inrichting 
Maatschap Langelaan op het adres Drechtdijk 90 te De Kwakel. Het betreft de uit-
breiding van het aantal gespeende biggen, zeugen en varkens en het wijzigen van 
de dierenverblijven. Deze beschikking is verzonden op 13 mei 2014. Binnen zes 
weken na de dag van verzending kan bezwaar worden ingediend. De vergunning 
ligt gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. 
Uithoorn, 21 mei 2014 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

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

Fietsexamens
Op dinsdag 20 mei 2014 zijn de jaar-
lijkse fietsexamens weer van start 
gegaan.

Het fi etsexamen wordt jaarlijks door 
de gemeente Uithoorn georgani-
seerd voor leerlingen van de groepen 
7 uit het basisonderwijs en is voor dit 
jaar verdeeld over 3 dagen (20, 22 en 
23 mei). Basisschool de Kwikstaart 
beet de spits af met 75 leerlingen. De 
start van het verkeersexamen 2014 
werd verzorgd door wethouder Ria 
Zijlstra (onderwijs). 

Leerlingenvervoer 2014-2015 
aanvragen vóór 1 juni 2014 
Als uw kind niet zelfstandig naar 
school kan, is er voor uw kind leer-
lingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, 
een handicap of gedragsproblemen. 
Soms kan uw kind hier ook gebruik 
van maken omdat de school ver weg 
is. Uw gemeente beslist of uw kind 
recht heeft op leerlingenvervoer. Het 
digitale aanvraagformulier leerlin-
genvervoer (schooljaar 2014/2015) 

moet u met uw DigiD-code invullen 
via www.uithoorn.nl (zoekopdracht 
leerlingenvervoer).

Om in aanmerking te komen voor 
leerlingenvervoer (regeling) moet 
u het aanvraagformulier vóór 1 ju-
ni 2014 inleveren! Aanvragen die 
na 1 juni bij ons binnen komen, ne-
men we niet meer direct in behande-

ling. Daardoor kan het vervoer van 
de leerling niet op tijd ingaan. In dat 
geval moeten ouders/verzorgers zelf 
zorgen voor vervoer naar school. De 
kosten hiervan zijn voor eigen reke-
ning.
Voor leerlingen met een meerjari-

ge beschikking kan via de website 
www.uithoorn.nl een verkorte aan-
vraag worden ingediend. Verwijst u 
dan graag naar het zaaknummer van 
de eerder afgegeven beschikking (in 
dit geval de beschikking schooljaar 
2013/2014).

De catering tijdens het verkeersexa-
men is in handen van leerlingen van 
de praktijkschool Uithoorn.



Uithoorn heeft een nieuwe coalitie: VVD, Gemeente-
belangen en DUS! trekken de komende 4 jaar samen 
op. We spraken erover met VVD-fractievoorzitter Nick 
Roosendaal. “Veel vertrouwen in nieuwe wethouders.”

Raad wil snel aandacht 
voor Schipholproblemen

Geen verrassingen 
in coalitieakkoord

Nieuwe raadsleden 
stellen zich voor

De gemeenteraad wil dat het 
college van b&w aandacht geeft 
aan het Schipholbeleid. Over de 
overlast van Schiphol regende het 
de afgelopen maanden klachten 
bij het bewonersaanspreekpunt. 

Na de vorming van de nieuwe 
coalitie van VVD, Gemeentebelangen 
en DUS! zijn op 8 mei de nieuwe 
wethouders geïnstalleerd. Bij die 
gelegenheid besprak de raad 
ook het nieuwe coalitieakkoord.

Nieuw college Uithoorn kan meteen ‘aan de bak’ 

R A A D S A G E N D A

Datum: 22 mei 2014  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 
19.35 uur

3   Convenant Prestatie-
afspraken 2014-2016 
19.40 uur

4   Actualisatie 
Bomenbeleidsplan 
20.15 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 26 juni 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

‘raadsbrede’ aanpak, 
omdat belangrijke 
beslissingen een breed 
draagvlak vereisen. 
Wat opviel, is dat het 
akkoord vooral gaat over 
hoofdlijnen. Dit kwam 
de nieuwe coalitie op 
kritiek te staan, onder 
meer van Ons Uithoorn. 
Daniël Wolffensperger 
(VVD) zag het gebrek 
aan details juist als 
positief: het biedt ruimte 
voor creatieve oplossin-
gen, zowel van het 
college van b&w als 
de gemeenteraad. 

De coalitie zet met name 
in op de zorg, partici-
patie en een gezonde 
financiële situatie. 
Ook zal er dit jaar weer 
bezuinigd moeten 
worden. De oppositie-
partijen vonden het 
een goed akkoord, ook 
vanwege de herhaalde 
belofte dat zij mogen 
meepraten. “Hopelijk 
mogen we dat ook bij 
positieve zaken, en niet 
alleen bij bezuinigingen”, 
stelde Els Gasseling 
(PvdA). Jordy Keimes 
(CDA) pleitte voor een 

VVD
Marcel van Haren
“Als raadslid heb ik 
4 drijfveren: mensen 
leren kennen, weten 
wat er lokaal speelt, 
iets doen voor de 
gemeenschap en een 
leuke tijdsbesteding 
hebben. Vanuit mijn 
geloof in een samenle-
ving waarin mensen 
voor elkaar klaarstaan, 
ondersteund door een 
bescheiden, dienst-
verlenende overheid, 
wil ik mij inzetten 
voor een kleinere 
afstand tussen inwoners 
en gemeenteraad.” 

Gemeentebelangen
Ferry Hoekstra
“Ik vind het belangrijk 
dat ook de jongere 
generatie betrokken is 
bij de besluitvorming 
in de gemeente. 
Het voordeel van 
Gemeentebelangen 
is de onafhankelijk-
heid. We nemen 
zelfstandig besluiten. 
Als raadslid wil ik 
zorgen dat Uithoorn 
aantrekkelijk blijft 
voor jongere inwoners, 
en deze groep laten 
zien dat politieke 
betrokkenheid 
zin heeft.” 

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 kwam de nieuwe 
coalitie tot stand?
“Na de verkiezingen zijn 
allereerst informerende 

gesprekken gevoerd. 
De insteek was een par-
tijcombinatie met een 
stabiele meerderheid 
van tenminste 12 zetels. 
Al snel bleken VVD en 
Gemeentebelangen een 
goede match te vormen. 
Wij hebben samen 
9 zetels, daar moest 
dus nog een partij bij.”

Was de keuze voor 
DUS! daarna snel 
gemaakt?
“We hebben het zorg-
vuldig aangepakt en 
zijn in gesprek gegaan 
met alle 3 de partijen die 

bij de verkiezingen 
3 zetels hadden behaald. 
Gesproken is over de 
keuzes die een partij 

maakt voor Uithoorn 
én over de kandidaten. 
Dat gaf uiteindelijk de 
doorslag. DUS! beschikt 
met Ria Zijlstra over 
een ervaren bestuurder. 
Bovendien weten 
we dat de partij een 
betrouwbare partner is.” 

Waarom is de 
ervaring van Zijlstra 
van belang?
“Er komt veel op 
Uithoorn af. We moeten 
4% bezuinigen, zo’n 2 
miljoen euro. En we 
krijgen veel nieuwe 
taken op het gebied van 

zorg en welzijn. Dankzij 
haar 4 jaar ervaring 
als wethouder kent 
Ria Zijlstra de gespreks-
partners. Dat is cruciaal 
in de komende jaren.”

Wie zijn de andere 
twee wethouders in 
het nieuwe college?
“Marvin Polak van de 
VVD gaat zich richten op 
economie, werk en ver-
keer. Hij is onder nemer 
en heeft 8 jaar ervaring 
in de raad. Hans Bouma 
van Gemeentebelangen 
is volledig nieuw in de 
Uithoornse gemeente-
politiek. Hij heeft de 
onderwerpen wonen, 
leefomgeving en fi nan-
ciën in zijn portefeuille. 
Samen vormen de 
wethouders met 
de burgemeester een 
goede mix. Mannen en 

“Het doel is Uithoorn 
toekomstbestendig te maken”

Fractievoorzitter 
Nick Roosendaal van de VVD

Uitkijken naar samenwerking
Fractievoorzitter Herman Bezuijen van Gemeentebelangen 
is erg blij met het coalitieakkoord. “Het kwam positief en 
constructief tot stand. Hopelijk kunnen we samen de 
ontwikkeling van het dorpscentrum en de decentralisatie 
van Rijkstaken goed oppakken. En uiteraard Uithoorn 
fi nancieel gezond houden.” Ook fractievoorzitter Peter 
Timmer van DUS! is opgetogen. “Voorop staat dat veel van 
de nieuwe taken rond zorg, jeugdzorg en de Participatiewet 
worden opgepakt door onze ervaren wethouder Zijlstra. 
Maar we kunnen het als coalitie niet alleen. De bezuinigingen 
vragen om creativiteit en inzet van iedereen.” 

vrouwen, ervaren en fris, 
maatschappelijk betrokken 
vanuit diverse interesses. Ik 
heb er veel vertrouwen in.”

Welke uitdaging
wacht het college?
“Los van de nieuwe taken 
rondom zorg, welzijn 
en jeugd, is dat toch de 
uitdaging om Uithoorn 
fi nancieel gezond te houden 
zonder dat het woon- en 

werkklimaat eronder 
lijdt. Het college moet dus 
ook meteen aan de bak. 
Verwacht daarbij overi-
gens geen revolutionair 
nieuw beleid. Uitgangs-
punt is de strategische 
visie die de raad vorig jaar 
heeft opgesteld. De coalitie 
wil inzetten op breed 
draagvlak. Samen moeten 
we Uithoorn toekomst-
bestendig maken.” 

Met een motie deed de 
raad een vriendelijk 
doch dringend verzoek 
aan het college: of het 
er alsjeblieft voor wil 
zorgen dat de hinder-
beperkende maatregelen 
die al jaren worden 
toegezegd, nu ook 
werkelijk door Schiphol 
uitgevoerd worden. 
Ook wil de raad 
duidelijkheid hebben 
over de gevolgen 
voor Uithoorn en 
De Kwakel als Schiphol 
doorgroeit naar 510.000 
vliegbewegingen. 

CDA’er Jordy Keimes 
verwoordde de onvrede 
als volgt: “Als er 
minder hinder wordt 
beloofd, merken 
we juist meer van 
Schiphol. We zijn 
voor de luchthaven, 
maar het nu ook 
wel een beetje zat”.  
VVD’er Nick Roosendaal 
voegde toe dat de 
motie geen klacht 
tegen Schiphol is, maar 
vooral een signaal naar 
de landelijke overheid. 
Er is een grens bereikt. 
De raad ziet in de 

Commissie Regionaal 
Overleg Schiphol 
(CROS) het ideale 
platform voor een 
krachtig signaal 
richting Schiphol. 
Bij monde van Els 
Gasseling (PvdA), die 
het initiatief tot de 
motie nam, verzocht de 
raad bovendien om een 
informatiebijeenkomst 
voor inwoners van 
Uithoorn. Vertrekkend 
wethouder Jeroen 
Verheijen sloot zich 
aan bij de zorgen van 
de raad. “Schiphol heeft 
veel banen, daar zijn we 
blij mee, alleen jammer 
dat we van die ene 
zoveel last hebben.” Om 
de zorgen van Uithoorn 
te onderstrepen, zal de 
aangenomen motie ook 
naar de landelijke politiek 
worden gestuurd. 




