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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

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
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start inschrijving Duurzame 
Dates in noord-Holland 
Eind april is het startschot gegeven voor het verzamelen van duur-
zame, innovatieve ideeën uit Noord-Holland. Deze Noord-Hollandse 
initiatieven worden op 4 september tijdens Duurzame Dinsdag aan-
geboden aan het Kabinet. In navolging van het landelijk evenement 
Duurzame Dinsdag is een aantal jaren geleden het initiatief ontstaan 
voor Duurzame Dates. Deze Dates hebben als doel om deelnemers 
met opvallende innovatieve oplossingen op lokaal niveau in het zon-

netje te zetten en tijdens de Duurzame Dates te koppelen aan ex-
perts die een persoonlijk advies geven om het idee verder te ver-

wezenlijken. In 2010 was Amstelland-Meerlanden gastregio 
voor de Noord-Hollands e Duurzame Dates en dit jaar is 

Den Helder de gaststad. Kijk voor meer informatie op  
www.duurzamedinsdag.nl

Verkeersexamen basisscholen
Op 8 en 9 mei was het praktisch verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 
van de Uithoornse basisscholen. Voordat zij van start gingen werden de fiet-
sen eerst gecontroleerd.

Op 19 juni 2012 is in de raadzaal van 
het gemeentehuis een inloopavond 
over het voorontwerpbestemmings-
plan “Dorpscentrum”. De avond be-
gint met een toelichting op het be-
stemmingsplan. Daarna heeft u de 
gelegenheid om het bestemmings-
plan in te zien en vragen te stellen. 
Tevens kunt u tijdens deze bijeen-
komst een reactieformulier invullen. 
De inloopavond begint om 19.30 uur. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom.

nog geen nieuwe 
ontwikkelingen opgenomen 
in nieuw bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan 
“Dorpscentrum” is in hoofdzaak een 
actualisering van het huidige be-
stemmingsplan Dorpscentrum. Een 
nieuw bestemmingsplan is nodig om-
dat het huidige bestemmingsplan ou-
der is dan tien jaar en dus geactuali-
seerd moet worden. Hierbij is uitge-
gaan van de bestaande situatie en 
de geldende regelingen. De visie van 
het masterplan Dorpscentrum en de 
gewenste ontwikkelingen in de toe-
komst worden niet meegenomen in 
dit bestemmingsplan. Het Master-
plan is een visie op hoofdlijnen en de 
kaders zijn nog niet voldoende uit-
gewerkt om in het bestemmingsplan 
op te nemen. Wanneer zich concre-
te ontwikkelingen voordoen, bekijken 
we eerst of deze passen binnen de 
visie van het Masterplan. Als dat zo 
is, wordt hiervoor het bestemmings-
plan gewijzigd. De verschillende 
deelprojecten uit het Masterplan, zo-
als het Schansgebied, hoofdontslui-
ting Oude Dorp, Vinckebuurt en de 
Waterlijn worden dan ook niet mee-
genomen in dit bestemmingsplan.

enkele wijzigingen
Het voorontwerpbestemmingsplan 
gaat voornamelijk uit van de bestaan-
de situatie. Uitzonderingen hierop 
zijn: het mogelijk maken van meer 
flexibiliteit binnen de centrumfunc-
ties horeca, detailhandel, dienstver-
lening en wonen, het opnemen van 
de regeling Ruime Jas in het bestem-
mingsplan en het vergroten van het 
bouwvlak van de woonbestemming 

voor het perceel Thamerlaan 14. Met 
het mogelijk maken van meer flexibi-
liteit binnen de centrumfuncties wordt 
aansluiting gezocht bij het algeme-
ne uitgangspunt uit het masterplan 
Dorpscentrum om meer ruimte te bie-
den aan winkels, woningen, water-
sport- en horecabedrijven en zakelijk 
dienstverlening. 

ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan, 
zoals dat op 19 juni 2012 zal wor-
den toegelicht, is vanaf 31 mei t/m 
3 juli 2012 digitaal te raadplegen op  
www.uithoorn.nl en op www.ruim-
telijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het 
voorontwerpbestemmingsplan van 
31 mei t/m 3 juli 2012 ter inzage in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende 
de openingstijden van het gemeen-
tehuis, in de bibliotheek, gebouw De 
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te 
Uithoorn, gedurende de openings-
tijden van de bibliotheek, alsme-
de in het Informatiecentrum Dorps-
centrum, Dorpstraat 15 te Uithoorn, 
geopend op werkdagen van 13.00-
17.00 uur. 
Binnen deze termijn kan iedereen het 
voorontwerpbestemmingsplan inzien 
en kunnen degenen die niet in de ge-
legenheid zijn de inloopavond bij te 
wonen schriftelijk een reactie zenden 
aan B&W van Uithoorn (Postbus 8, 
1420 AA Uithoorn). Op de inspraak-
reacties zullen B&W vervolgens een 
standpunt innemen. 

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties 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 bij de 
gemeenteraad indienen. De raad zal 
vervolgens een beslissing nemen 
over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. 
Door middel van publicaties in De 
Nieuwe Meerbode, de Staatscourant 
en op www.uithoorn.nl zal bekend 
worden gemaakt wanneer zienswij-
zen kunnen worden ingediend.

inloopavond voorontwerpbe-
stemmingsplan “Dorpscentrum”

schanskerk
 
Als zich bijzondere ontwikkelingen voordoen dan zullen we dit op 
www.uithoorn.nl vermelden of via twitter @Gem_uithoorn

Burgemeester en wethouders heb-
ben het Verkeersstructuurplan (VSP) 
De Kwakel, als uitkomst van het 
werkteam VSP De Kwakel, vrijgege-
ven voor inspraak. Het VSP en het 
voorlopige B&W-standpunt daarover 
liggen van 30 mei t/m 27 juni 2012 ter 
inzage. De documenten zijn online te 
raadplegen op www.uithoorn.nl en 
www.de-kwakel.com. Beide stukken 
liggen ook ter inzage in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis en 
in Dorpshuis De Quakel tijdens de 
openingsuren van het dorpshuis. 

Verdere procedure
Van 30 mei t/m 27 juni 2012 kan ie-
dereen een reactie zenden aan B&W 
van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn). Een reactie versturen per 
e-mail kan ook. Dan is het adres ge-
meente@uithoorn.nl

Het werkteam VSP De Kwakel zal na 
de inspraakperiode de reacties be-
spreken en op basis hiervan het VSP 
mogelijk aanpassen. Daarna wordt 
het eventueel aangepaste rapport 
voorgelegd aan B&W. Besluitvor-
ming over het VSP door de gemeen-
teraad is gepland in oktober 2012.

Knip Boterdijk en Vuurlijn
Eén van de belangrijkste voorstellen 
in het VSP is het ‘knippen’ van Boter-
dijk en Vuurlijn. Dit betekent dat op 
één plek in die wegen een obstakel 
wordt aangebracht, zodat gemotori-
seerd verkeer (auto’s, vrachtauto’s 
en motoren) niet kan doorrijden en 
langzaam verkeer (fietsers en wan-
delaars) wel. Op de Boterdijk bij het 
Zijdelmeer is er al zo’n knip. 
 
B&W willen graag weten wat belang-
hebbenden vinden van de nu voorge-
stelde knipmaatregel en nodigen u uit 
om schriftelijk of per e-mail te reage-
ren zoals hierboven is aangegeven. 

Achtergrond
Doorgaande wegen steeds drukker
Het belangrijkste verkeersprobleem 
in De Kwakel is de verkeerssituatie 
op de doorgaande smalle wegen. Op 
zowel Drechtdijk, Vuurlijn als Boter-
dijk is sprake van een mix van auto-
verkeer (deels sluip verkeer) met veel 
fietsverkeer, terwijl de wegen te smal 
zijn om dit op een veilige manier af 
te wikkelen. Het verkeersmodel van 
de gemeente laat bovendien zien dat 
de hoeveel heid auto’s op deze we-
gen in de komende jaren nog fors zal 
toenemen.

Werkteam
Daarom is een werkteam samenge-
steld bestaande uit inwoners, onder-
nemers, maatschappelijke organisa-
ties en vakambtenaren, ondersteund 
door een procesmanager en een ver-
keerskundig adviesbureau. Het Ver-
keersstructuurplan (VSP) De Kwakel 
is samengesteld door het adviesbu-
reau, onder verantwoordelijkheid van 
het werkteam. 

Voorkeursvariant
Het werkteam VSP De Kwakel heeft 
vele oplossingen voor bovenstaande 
problematiek onderzocht. Uit deze 
studie is een voorkeurs variant naar 
voren gekomen: het knippen van 
Boterdijk en Vuurlijn voor gemotori-
seerd verkeer, in combinatie met het 
handhaven van de spitsafsluiting op 
de Drechtdijk. Deze combinatie van 
maatregelen leidt tot een aanzienlij-
ke afname van het verkeer in en door 
De Kwakel.
Een gevolg van deze maatregel is 
dat het verkeer over de route via de 
Noorddammerweg aanzienlijk zal 
toenemen. Daarom wil het werkteam 
dat, voordat Boterdijk en Vuurlijn wor-
den geknipt, eerst maatregelen wor-
den getroffen om de doorstroming en 
de veiligheid op het traject Ringdijk - 
Vuurlijn - Noorddammerweg te ver-
beteren.

Verkeersstructuurplan 
De Kwakel de inspraak in

B&W van Uithoorn zijn bezig om het 
subsidiebeleid te vernieuwen. Daar-
toe is een concept Algemene sub-
sidieverordening opgesteld. Daarin 
staat o.m. hoe B&W subsidie willen 
inzetten om de vastgestelde maat-
schappelijke doelstellingen te berei-
ken en hoe subsidie kan worden aan-
gevraagd. 

ter inzage 
De concept Algemene subsidiever-
ordening Uithoorn 2012 ligt van 30 
mei t/m 13 juni 2012 ter inzage in het 
gemeentelijk informatiecentrum in 
de hal van het gemeentehuis tijdens 
de openingstijden van het gemeen-
tehuis. Alle subsidiepartners van de 
gemeente hebben dit stuk per post 

ontvangen. Iedereen kan geduren-
de de inzageperiode schriftelijk re-
ageren op de concept verordening. 
De schriftelijke reactie moet uiterlijk 
13 juni om 12:00 uur zijn ontvangen 
door de gemeente. U kunt uw reactie 
richten aan: 
Gemeente Uithoorn, t.a.v. de heer T. 
van Doremalen, cluster Maatschap-
pelijke Ontwikkeling, Postbus 8, 
1420 AA UITHOORN

meer info?
Met vragen over de nieuwe subsi-
dieverordening kunt u terecht bij de 
heer Van Doremalen, tel. 0297-
513111.

Concept Algemene 
subsidieverordening uithoorn 
2012 de inspraak in



Op 26 juni 2012 vervalt de geldigheid 
van alle kinderbijschrijvingen in pas-
poorten. Kinderen moeten een eigen 
paspoort of een Nederlandse iden-
titeitskaart hebben om naar het bui-
tenland te kunnen reizen. Dit leidt tot 
extra drukte bij de balies in het ge-
meentehuis en langere levertijden 
van paspoorten en identiteitskaarten. 
De Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties heeft vanwege 
het grote aantal extra aanvragen be-
sloten om twee ingrijpende maatre-
gelen te nemen. Het doel hiervan is 
om de aangevraagde reisdocumen-
ten zo snel mogelijk uit te reiken.

1.  Géén spoedaanvragen voor kin-
deren t/m 13 jaar en 8 maanden 
die nog staan bijgeschreven

Er kan geen spoedaanvraag wor-
den ingediend voor kinderen t/m 13 
jaar en 8 maanden die nog staan 
bijgeschreven in het paspoort van 
(één van) de ouders. Deze aanvra-
gen worden niet in behandeling ge-
nomen. 

Uitzondering
Spoedaanvragen vanwege humani-
taire redenen vormen een uitzonde-
ring. Hierbij gaat het om een vertrek 
naar het buitenland vanwege medi-
sche redenen of het bijwonen van 
een begrafenis, onder voorwaarde 

dat dit kan worden aangetoond bij de 
spoedaanvraag aan de balie van het 
gemeentehuis.

2.  Aanvragen voor reisdocumen-
ten worden niet in behande-
ling genomen indien het huidi-
ge reisdocument tot 1 septem-
ber 2012 of langer geldig is.

Het vernieuwen van een reisdocu-
ment dat op of na 1 september 2012 
verloopt , is tijdelijk niet mogelijk. De-
ze aanvragen worden voorlopig niet 
in behandeling genomen. Vanaf 1 
maand voordat het paspoort verloopt 
kan de aanvraag worden.ingediend. 
Dit geldt voor alle reisdocumenten 
waarvan de geldigheidsdatum ver-
loopt op of na 1 september 2012. 

Uitzondering
Er wordt een uitzondering gemaakt 
voor mensen die op reis gaan naar 
een bestemming waarvoor geldt dat 
het paspoort nog een minimum aan-
tal maanden geldig moet zijn. Dit 
moeten zij kunnen aantonen bij de 
aanvraag van het paspoort, bijvoor-
beeld door de vliegtickets aan de ba-
liemedewerker te laten zien. 

Algemene informatie
Algemene informatie over reisdocu-
menten leest u op www.paspoort- 
informatie.nl.

Ingrijpende maatregelen voor het 
aanvragen van alle reisdocumenten

Vanaf 26 juni moeten kinderen een 
eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het 
buitenland en weer terug naar Neder-
land te kunnen reizen. ZIE ECHTER 
DE TWEE HIERBOVEN GENOEM-
DE WIJZIGINGEN !

Wat is nodig bij aanvragen 
identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een identiteitskaart te krij-
gen. Bij de aanvraag moeten over-
legd worden: een schriftelijke toe-
stemmingsverklaring, ondertekend 
door de ouder(s) die het gezag heb-
ben en ook een kopie van het iden-
titeitsbewijs. Neem ook een recente 
pasfoto mee, die voldoet aan wette-
lijke eisen. Schoolpasfoto’s zijn vaak 
niet geschikt. Neem bij de aanvraag 
het paspoort van ouders en eventue-
le identiteitskaart mee. Een kind ou-
der dan 12 jaar heeft geen toestem-
mingsverklaring nodig bij het aanvra-
gen van een identiteitskaart.

Wat is nodig bij aanvragen 
paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen. 
Deze toestemmingsverklaring moet 
door ouder(s)/ voogd die het gezag 
hebben, zijn ondertekend en daarbij 
moet ook een kopie legitimatiebewijs 

zijn gevoegd. Neem ook een recente 
pasfoto mee, die voldoet aan wette-
lijke eisen. Schoolpasfoto’s zijn vaak 
niet geschikt. Neem bij de aanvraag 
het paspoort van ouders en eventue-
le identiteitskaart mee.

Levertijd 
Vanwege de grote toeloop kunnen 
de levertijden dagelijks veranderen. 
U kunt op www.uithoorn.nl zien of de 
reisdocumenten met de bij uw aan-
vraag behorende datum al zijn ge-
maakt door de producent. Wij advi-
seren u om twee weken na de aan-
vraagdatum even te bellen met Bur-
gerzaken 0297-513111 om te vragen 
of uw paspoort/ Nederlandse identi-
teitskaart is geleverd.

Maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen 
is het verstandig om een afspraak te 
maken. Heeft u vragen of wilt u een 
afspraak maken, bel dan met Burger-
zaken 0297-513111.

Meer info?
U kunt meer lezen over het verval-
len van de geldigheid van de kinder-
bijschrijving op www.uithoorn.nl en  
www.paspoortinformatie.nl. 

Heeft u kinderen in uw paspoort bij-
geschreven staan maar geen brief 
ontvangen, dan kunt u de brief lezen 
op www.paspoortinformatie.nl

Bijschrijving kinderen in 
paspoort vervalt per 26 juni 2012
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Omleiding voor bedrijventerrein 
en doorgaand verkeer
Bewoners, winkelend publiek, hulp-
diensten en bevoorradingsverkeer 
moeten het dorpscentrum zo goed 
mogelijk kunnen bereiken. Om op-
stoppingen te voorkomen wordt ver-
keer van en naar het bedrijventerrein 
en doorgaand verkeer omgeleid via 
Wiegerbruinlaan en Zijdelweg. Van-
af de Stationsstraat zijn Wilhelmina-
kade en Marktplein alleen toeganke-
lijk voor bevoorradingsverkeer en be-
woners van het dorpscentrum.

Fietsers
Fietsers kunnen niet over de rotonde 
rijden; er is te weinig ruimte om een 
veilige voorziening aan te leggen. 
Fietsers van en naar de N201 wor-
den omgeleid via de Admiraal van 
Ghentlaan of Dorpsstraat.

sanering
Bij de aanleg van de nieuwe riolering 
wordt het asfalt over de hele breed-
te van de straat weggehaald. Door 
de samenstelling van het asfalt in 
het verleden is sanering van asfalt 
en bodem noodzakelijk. De sane-
ring levert geen gevaar op voor om-
wonenden. Wel hebben de werkne-
mers van de aannemer beschermen-
de kleding aan om direct contact met 
verontreinigingen in het asfalt en bo-
dem te voorkomen. Om diezelfde re-
den wordt het werkterrein met hek-
ken afgesloten.

WeRk In 
UItvOeRInG

WeRkzAAMheDen In 
OUDe DORp 

De riolering van de Prins Bernhard-
laan en een deel van de Prinses 
Christinalaan moet worden vervan-
gen. De werkzaamheden hebben in-
grijpende gevolgen voor het verkeer 
van en naar het dorpscentrum en de 
wijken daaromheen. Op 4 juni begin-
nen de werkzaamheden aan de Prin-
ses Christinalaan tussen de Admiraal 
Tromplaan en de rotonde in de Prins 
Bernhardlaan/Thamerlaan. Eind au-
gustus beginnen de werkzaamheden 
aan de Prins Bernhardlaan. Eerst 
wordt het gedeelte tussen Prinses 
Irenelaan en Koningin Julianalaan af-
gesloten, daarna het stuk tussen Ko-
ningin Julianalaan en Stationsstraat. 
In totaal zullen de werkzaamheden 
vier maanden in beslag nemen. Infor-
matie over actuele omleidingsroutes 
is te vinden op www.nhbereikbaar.nl

Winkels en woningen bereikbaar
Vanaf de N201 rijdt personen- en be-
voorradingsverkeer langs de werk-
zaamheden op de rotonde via de 
Prinses Irenelaan naar het centrum. 
Hiervoor wordt een omleiding ge-
maakt langs de rotonde. Alle overi-
ge op- en afritten van de rotonde zijn 
afgesloten. De rotonde is richting de 
N201 geheel afgesloten. Uit het cen-
trum vandaan heeft het personen- en 
bevoorradingsverkeer verschillende 
mogelijkheden om via Thamerdal de 
N201 te bereiken.

Conceptbegroting 2013 
stadsregio Amsterdam ter inzage
De conceptbegroting 2013 van 
de Stadsregio Amsterdam ligt tot 14 
juni 2012 voor een ieder ter inzage bij 
receptie van het gemeentehuis. Te-

gen betaling is een afschrift te ver-
krijgen. U kunt de conceptbegroting 
ook inzien via de website van de ge-
meente Uithoorn.

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 activiteitenkalender, 

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

t/m 30 juni Fototentoonstelling met werk van 3 leden van Fotokring Uit-
hoorn in hal en restaurant van Het Hoge Heem, Wiegerbruin-
laan 29. Toegang gratis. Open van 8.00-19.00 uur. 

1 juni Klaverjassen bij Legmeervogels. Sportpark de Randhoorn, 
Randhoornweg 1. 20.00-23.30 uur. Deelname: €3,-. 

2+3 juni Kunstroute Zijdelveld. Beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur. 
In tuinen staat aangegeven waar u expositie kunt bezoeken. 
Info:www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld.

2+3 juni  Kano/polotoernooi Michiel de Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253.

2 juni Open dag Quaker Chemical, Industrieweg 7. 13.00-16.00 uur. 

3 juni Tuin Bram de Groote open van 13.00-16.00 uur.

4 t/m 7 juni Avondvierdaagse.

2 juni/ Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilder- 
30 juni en op zaterdag van 13.30-16.30 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kos-

ten: €105,-. Info: 020-6418680.

4 juni/ Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilde-
2 juli ren op maandag van 9.00-12.00 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kos-

ten: €105,-. Info: 020-6418680. 

6 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen 
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730223

7 juni Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

8 juni Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal 
open: 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deelna-
me: €2,- (incl. 1x koffie of thee).

8 t/m10 juni Sport&Spelweekend Legmeervogels, Randhoornweg 100. 

9, 13, 17  Evenemententerrein De Kwakel: De Kuil kleurt oranje. Kijk op
juni een scherm van 3x3 meter in feesttent naar de EK-wedstrijden 

van Nederlands elftal. Toegang: €5,- per wedstrijd. Voor al-
le drie de wedstrijden: €10,-. Reserveer uw kaarten op tijd via 
dekuilkleurtoranje@live.nl o.v.v. naam, aantal kaarten en telnr.

13 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

16 juni Culinair Uithoorn, Dorpscentrum, 14.00-21.00 uur. Nadere in-
fo: www.culinairuithoornaandeamstel.nl

20 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

21 juni Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

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

21 + 28 juni 19.00-20.00 uur gezond gewicht spreekuur voor een gezond 
voedingsadvies bij Keeponweight Coaching. Graag even aan-
melden op 06-20021854.

27 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

27 juni Bingo in ’t Buurtnest, 1315-16.00 uur.

30 juni Braderie De Kwakel. 10-.0018.00 uur

30 juni Goud van Oud in Dorpscentrum

30 juni t/m Jop Kids Express, De Schutse en De Burght.
7 juli 

evenementen vanaf juli 2012 staan op www.uithoorn.nl

scholen kunnen weer 
inschrijven op regionale 
nMe aanbod
Op 4 juni begint de inschrijving voor leskisten, lessen en projecten van 
natuur- en milieueducatie (NME) voor het schooljaar 2012-2013. Leer-
krachten van alle basisscholen in de regio Amstelland-Meerlanden 
kunnen inschrijven. Het doel van NME is om bewoners en dan voor-
al jongeren, bewust te maken van de waarde van de natuur en het mi-
lieu nu en later. Bewustwording draagt bij aan een meer verantwoord 
handelen.
De basisscholen kunnen zich van 4 t/m 29 juni 2012 inschrijven via 
www.natuurmilieuweb.nl  Het aanbod staat ook op de aan de scholen 
toegestuurde poster.
In Amstelland-Meerlanden wordt op het gebied van milieu samenge-
werkt. Samen staan de gemeentes sterker en samenwerking helpt 
ook om middelen efficiënt in te zetten. De regionale NME samenwer-
king is daar een onderdeel van. De coördinatie van het NME-aanbod 
is in handen van NME Amstelveen, onderdeel van de gemeente Am-
stelveen.
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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: 
- 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: 
- Verkeersbesluiten opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen. Al 

deze besluiten liggen ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Coudenhovenfl at 9.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Straatsburgfl at 80.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Fokkemast 64.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Karveel 53.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Roodhalsgans 37.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Roodhalsgans 223.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Nicolaas Beetslaan 140.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Coudenhovenfl at 2.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Churchillfl at 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Jan Luikenlaan 25.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning P.C. Hooftlaan 52.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning Karel van Manderhof 41.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot 

de woning De Gasperifl at 20.
- Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats nabij woning prinses 

Christinalaan 114. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit afsluiten aantal wegen in dorpscentrum vanwege braderie. Op 
14 juli 2012. Ter inzage van 25 april t/m 6 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. 
van der Waals, 0297-513111

- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveer-
de gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Bromelialaan 
3 te De Kwakel. Ter inzage van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. 
S.I. van der Waals, 0297-513111

- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Schaepmanlaan 22. Ter inzage 
van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111

- Omgevingsvergunning - activiteit milieu Flower Direct B.V. Beroepstermijn: 3 
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. R. de Noo, 0297-513111.

- Ontwerpbegroting 2013  van de Stadsregio Amsterdam, inzageperiode 16 mei 
t/m 14 juni 2012. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijg-
baar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111

- Natuurbeheerplan 2013 Noord-Holland . Ter inzage van: 7 mei t/m 18 juni 
2012.

 Info: mevrouw L. Becker, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Harley Davidson Dag 22 juli 2012. Ter inzage van 30 mei 
 t/m 11 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
- Concept Verkeersstructuurplan De Kwakel. Ter inzage van 30 mei t/m 27 juni 

2012. Contactpersoon: mw. M. Vermaas, 0297-513111.
- Concept Algemene subsidieverordening Uithoorn 2012. Ter inzage van: 30 

mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: de heer T. van Doremalen, 0297-
513111

- Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. Ter inzage van: 31 mei 2012 
t/m 3 juli 2012. Contactpersoon: mw. A. Stevens, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-

enhof)
- Legmeerplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

voorzieningen (geen detailhandel) “Legmeerplein” fase 2. Ontvangen 21 mei 
2012.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVER-
 GUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 

bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1d (brandveilig gebruik) van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Kwakelsepad 10, het in gebruik nemen van een woonvoorziening voor men-

sen met een verstandelijke beperking.
Genoemd plan ligt van vrijdag 1 juni t/m donderdag 12 juli 2012 ter inzage bij de 
receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan 
iedereen tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk ziens-
wijzen kenbaar maken.

 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
- Kerklaan, vergunning aan Muziekvereniging Tavenu voor het organiseren van 

de Midzomeravond op 23 juni 2012 van 16.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 2 ju-
li 2012.

- Het Korte Eind 1, omgevingsvergunning voor het realiseren van een verdie-
pingsvloer. Bezwaar: t/m 4 juli 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)

- Legmeerplein, vergunning aan Vrijwilligerscentrale Cardanus Uithoorn voor 
het innemen van een incidentele standplaats op de woensdag op diverse da-
gen in de maanden juli t/m september. Bezwaar t/m 3 juli 2012.

- Randhoornweg, verklaring van geen bezwaar aan basisschool De Toermalijn 
voor het organiseren van een sportdag op 20 juni 2012 van 08.30 tot 12.30 uur 
op het evenemententerrein Legmeer-West.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade, vergunning aan Stichting Harley weekend voor het organise-

ren van de Harley Davidson dag op 22 juli 2012 van 12.00 tot 19.00 uur.
- Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet aan café Drinken en Zo voor het 

schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Harley Davidson dag 
op 22 juli 2012.

- Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet aan café ’t Geveltje voor het schen-
ken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Harley Davidson dag op 22 
juli 2012. Bezwaar tegen vergunning en/of ontheffi ngen: t/m 3 juli 2012 .

- Willem Alexanderpoort, vergunning aan de exploitant van Ristorante Mangia E 
Bevi voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 13 mei 2015;
 -  een drank- en horeca vergunning.

 Bezwaar t/m 27 juni 2012.
Thamerdal
- Boerlagelaan, ontheffi ng van het geluid aan de gemeente Uithoorn voor werk-

zaamheden aan het busstation op 17 en 24 juni 2012. Bezwaar t/m 27 juni 
2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, vergunning aan Vrijwilligerscentrale Cardanus Uithoorn voor 

het innemen van een incidentele standplaats op de woensdag op diverse da-
gen in de maanden mei t/m september. Bezwaar t/m 3 juli 2012.

 VERKEERSBESLUIT EVENEMENTEN
Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zondag 22 juli 2012 een 
Harley Davidson Dag mogelijk te maken in het Dorpscentrum van Uithoorn. Hier-
toe moeten de wegen waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor 
alle motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Daarbij mag op de betreffende we-
gen op zondag 22 juli van 08.00-20.00 uur ook niet worden geparkeerd. 
Dit wordt bereikt door Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade gesloten te ver-
klaren in beide richtingen voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op zon-
dag 22 juli 2012 van 08.00 tot 20.00 uur door het plaatsen van borden C6 van bij-
lage 1 van het Reglement verkeers regels en verkeers tekens. 
Inzage en bezwaarmogelijkheid
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 11 juli 2012 ter inzage. Daar-
tegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

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



Raadslid Benno van Dam van Ons Uithoorn 
neemt ons mee naar de dorpskern van  
Uithoorn. Wat hem betreft keert daar  
het oorspronkelijke dorpsgezicht terug.  
“Wat maakt een dorpscentrum aantrekkelijk?  
Dat is de centrale vraag.”

Je mag het gerust een passie 
van hem noemen. Benno van 
Dam, lid van de gemeente 
raad voor Ons Uithoorn, 
heeft veel kennis van het 
dorpscentrum van Uithoorn. 
Zelf vindt hij dat heel van
zelfsprekend, vertelt hij, zit
tend op het bruggehoofd van 
de voormalige Lange Brug. 
“Ik woon in Uithoorn sinds 
2000. Toen ik betrokken 

raakte bij de lokale politiek, 
wilde ik meer weten over de 
geschiedenis van het dorp.”

Ontzield
Van Dam dook daarom de  
bibliotheek in. Van Dam: 
“Op oude foto’s zag ik hoe 
sfeervol het vroeger was. Er 
was een mooi gemeentehuis, 
een binnenhaventje en de 
Lange Brug – een ranke  

houten ophaalbrug, zoals de 
Magere Brug bij Carré in 
Amsterdam. Met de aanleg 

van de N201 is dat allemaal 
verdwenen en werd het 
dorpscentrum ontzield.”

Stap vooruit
“Tegenwoordig hebben we 
veel oog voor historisch  
erfgoed”, vertelt Van Dam. 
“Dat was toen heel anders. 
Het was de tijd van de toene
mende automobiliteit. De 
aanleg van een doorgaande 
weg dwars door het hart van 
het dorp werd destijds gezien 
als een flinke stap vooruit. 
Het zou Uithoorn welvaart 
brengen. Het tegendeel is  
gebleken.”

Toekomst
Vandaag de dag heeft Uithoorn 
wat Van Dam betreft de kans 
om de fout van toen goed te 
maken. De N201 wordt immers 
omgelegd, waardoor het 
dorpscentrum opnieuw 

moet worden ontwikkeld. 
Voor Ons Uithoorn is het 
simpel: het historische  

centrum is het centrum  
van de toekomst. Van Dam: 
“Niet omdat wij fan zijn van 
Anton Pieck, maar omdat 
een authentiek dorpscen
trum in economische zin 
meer toekomstperspectief 
biedt. De concurrentie  

van winkelgebieden in  
Amstelveen en Hoofddorp  
is groot. Dankzij de  
Amstel kan Uithoorn  
zich onderscheiden.”

Masterplan
Het college van b&w heeft 
andere plannen. Het zogehe
ten Masterplan handhaaft 
de Irenebrug en laat deze uit
komen in een ondergrondse 
parkeergarage. Van Dam: 
“Het plan is niet goed onder
bouwd en bevat grote risico’s. 
En net als in 1939 wordt  

gekozen voor de auto. Dit  
zal het dorpscentrum niet 
redden.” 

Visie
Volgende maand komt het 
college met een nieuwe  
financiële onderbouwing 
van de plannen. Het eerste 
plan vertoonde een tekort 
van ongeveer 7 miljoen. Van 
Dam: “Ik hoop dat we het 
plan nog kunnen aanpassen. 
Zolang er nog geen graaf
machines rijden, zetten we 
ons missiewerk voort.” 

R a a d S a g e n d a

Datum: 31 mei 2012 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

de raadsvergadering  
is geheel gewijd aan:

• Jaarrekening 2011
•  Voortgangsrappor- 

tage 2012 
• Programmaplan 2013

De onderwerpen,  
de bijbehorende moties  
en de amendementen  
worden integraal 
behandeld.

de volgende raads
vergadering is  
op 14 juni 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

“We hebben nu  
de kans om de fouten van  

toen goed te maken”

‘Laten we kiezen voor een sfeervol dorpscentrum’
Kijk voor meer informatie  

op www.uithoorn.nl
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Raadslid Benno van Dam van Ons Uithoorn  
in het oude dorpscentrum, op het bruggehoofd 

van de in 1939 gesloopte Lange Brug.

Vorige week donderdag sprak 
de gemeenteraad opnieuw over 
de Europarei. Van meet af aan 
maakten de partijen duidelijk 
waar zij stonden: de PvdA was 
tegen het plan zolang het con
troversiële ‘wonen’deel, wat 
sloop omvatte, erin zat. Ook  
Gemeentebelangen en Ons  
Uithoorn herhaalden hun  
zetten: tegen, vooral vanwege 
het gebrek aan participatie.  
De VVD was voor, zij zagen het 
plan vanaf het begin met ver
trouwen tegemoet. Collegepar

tij DUS! was verdeeld. Raadslid 
De Robles noemde het ‘ver  
bezijden de waarheid’ als hij  
dat zou ontkennen. Zijn mede
raadslid Henraat woont in één 
van de drie flats en stemde 
daarom niet mee, al was zij wel 
duidelijk tegen het plan. De  
Robles leek dat in eerste instan
tie niet, later kwam hij hier op 
terug. Het CDA was nu voor het 
integrale plan. Op één voor
waarde: dat het college zou uit
zoeken hoe snel er sociale wo
ningen terug kunnen komen 

in de Europarei. Het CDA wilde 
wel de garantie dat de bewoners 
uit de Europarei voorrang krij
gen voor deze woningen. Met 
de steun van de VVD werd dit 
amendement aangenomen; 
tien raadsleden waren voor. 
PvdA, GB, OU en GU waren  
tegen, maar omdat twee raads
leden afwezig waren en één 
zich onthield van stemmen, 
kwamen zij tot acht stemmen. 
Het integrale plan, met het  
‘wonen’deel erin, werd even  
later ook aangenomen. 

Integraal plan Europarei aangenomen




