Vrijwilligers Ride for the Roses
‘on tour’

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

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 commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

Op 5 mei reed de speciale Ride for
the Roses auto mee in de bevrijdingskolonne van oude legervoertuigen ‘Keep them Rolling’. De tocht
ging van Aalsmeer door Amstelveen
naar de Dam in Amsterdam. Ook op
Koningsdag was het promotieteam
actief. In Kudelstaart werd geﬂyerd
en poffertjes verkocht waarvan de
opbrengst naar de Ride gaat. Op het
Raadhuisplein stond die dag de Ride-auto prominent opgesteld en later bij het Westeinderpaviljoen.
Druk bezochte evenementen
Het promotieteam zorgt ervoor dat
er op activiteiten waar veel mensen
komen aandacht komt voor de Ride for the Roses. ‘Kom in de Kas’ in
was zo’n druk bezocht evenement,
maar ook de Venneper Koninginnerit, de Koningsnacht op het Stadsplein Amstelveen en alle voorstellingen in het Crown Theater. De Rideauto kom je tegen bij allerlei evenementen in de regio waar de ﬁetsroutes doorheen komen op 6 september, maar afgelopen zaterdag maakte het vrijwilligersteam een uitstapje naar Rhenen, waar een belang-

Op 6 september vindt de 18e editie van de Ride for the Roses plaats.
Voor de tweede keer is Aalsmeer
gastgemeente van dit bijzondere wielerevenement voor het goede
doel. Start en ﬁnish zijn in de bloemenveiling van FloraHolland. Met afstanden van 100, 50 en 25 km kan
iedereen meedoen. Fiets mee voor
het goede doel en help zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Elke deelnemer krijgt
aan de ﬁnish een roos die symbool
staat voor een morgen voor iedereen. Jaarlijks doen zo’n 12.000 ﬁetsers mee.

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
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Gezocht: brandweer
vrijwilligers in Uithoorn

Het jaar 2014 sluit af met een saldo
van plus € 0,5 miljoen. Dit resultaat
sluit nagenoeg aan bij het resultaat
wat bij de 3e tussentijdse rapportage was gemeld. Het positieve saldo
hangt samen met enkele voordelen
binnen het programma Bereikbaarheid, Wonen in Uithoorn en Duurzaam Uithoorn Het college legt in de
jaarrekening verantwoording af over
hoe en hoeveel geld in 2014 besteed
is. De jaarrekening gaat over evaluatie en realisatie van de plannen en
gerealiseerde baten en lasten.
In het hiernavolgend overzicht staan
de resultaten per programma kort
benoemd:
1. Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening
Bestuurlijk en ambtelijk is in 2014

veel geïnvesteerd in de voorbereiding van ambtelijke samenwerking
met de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. Verder is de dienstverlening gemoderniseerd en werkt de organisatie op afspraak.
2. Ontwikkeling dorpscentrum
Het programma Dorpscentrum vordert gestaag en verloopt volgens
planning en binnen de kaders van
de huidige grondexploitatie. Op 28
mei 2015 is de feestelijke opening
van het eerste project: de Waterlijn.
3. Duurzaam Uithoorn
2014 heeft in het teken gestaan van
concrete acties voor energiebesparing in Uithoorn. Enkele voorbeelden: informatieavond over energiebesparing voor bedrijven op bedrij-
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Feest op de Waterlijn
Op 28 mei wordt de Waterlijn ofﬁcieel geopend door Commissaris van
de Koning de heer J.W. Remkes. Op
vrijdag 29 (avond) en zaterdag 30
mei (overdag en avond) organise-

ren Ontwikkelcombinatie Hart aan de
Amstel en Uithoornse ondernemers
verschillende activiteiten langs de
Waterlijn. Zie hiervoor www.hartaandeamstel.nl

Wilt u in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer (regeling) dan
moet u het aanvraagformulier vóór 1 juni 2015 indienen. U heeft nog
maar een paar dagen om uw aanvraag in te sturen. Aanvragen die na
1 juni bij ons binnen komen, nemen we niet meer direct in behandeling.
Kijk voor de wijzigingen, voorwaarden en aanvraagformulieren op www.
uithoorn.nl onder ‘online regelen’ in het toptakenblok.

Durf jij in te stappen?

Jaarrekening sluit met positief
saldo van ruim € 0,5 miljoen

16 uur -21 uur

Leerlingenvervoer 2015-2016
aanvragen vóór 1 juni 2015

Redactie

Brandweer Amsterdam-Amstelland zoekt vrijwilligers voor de kazerne in Uithoorn. Om deze boodschap kracht bij te zetten, rijden vanaf vandaag de brandweervoertuigen rond met speciale wervingsposters. De oproep moet mensen die wonen of werken in de gemeente
interesseren voor een bijbaan bij de brandweer. Vrijwilligers staan 24
uur per dag, 365 dagen per jaar paraat om in actie te kunnen komen.
Het is spannend werk, omdat brandweermannen of -vrouwen aan het
werk gaan waar anderen weglopen. Naast het uitrukken voor brand,
verlenen zij bijvoorbeeld ook assistentie bij ongevallen en reanimaties. De vrijwillige brandweerkazerne zoekt mensen die interesse in
en tijd hebben voor een nieuwe uitdaging. Een brandweerman/vrouw
krijgt een basisopleiding voor brandwacht, heeft vaste oefenavonden
en rukt op afroep uit. Interesse? Meer informatie lees je op vrijwilligerbijdebrandweer.nl.

29 mei

r

n

Schrijf nu in!
Iedereen kan meedoen aan de Ride for the Roses en zo geld ophalen
voor de bestrijding van kanker: individuen, families, vriendengroepen,
verenigingen en bedrijven. U kunt
zich inschrijven via de website van
de Ride for the Roses, www.ridefortheroses.nl. Op de website staat
precies hoe. Fietst u zelf niet mee,
maar draagt u de Ride for the Roses
wel een warm hart toe. Word dan fan
van de Ride. U kunt de Ride op verschillende manieren ondersteunen.
Word sponsor met uw bedrijf, organiseer met uw bedrijf of vereniging
een evenement voor de Ride of meld
u als vrijwilliger. Alle hulp is welkom!

Voor het hele gezin
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rijk wielerevenement plaats vond, de
Classico Boretti.
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Over vier maanden vindt de 18e editie van de Ride for the Roses plaats.
Het enthousiaste team van vrijwilligers voor Ride for the Roses kom je
niet alleen in Aalsmeer maar in de
hele regio tegen om deelnemers,
vrijwilligers en sponsors te werven.

Opening Waterlijn

venterrein Uithoorn; energiescans
9 basisscholen Uithoorn en opzet
naar collectieve energiebesparing
voor scholen; uitkering 45 subsidies
voor energiebesparing bij woningen;
en afsluiting prestatiecontract Eigen
Haard voor verduurzaming woningvoorraad sociale huur.
Het grondstoffenbeleid kreeg handen en voeten door plaatsing van
(ondergrondse) containers voor gf/
restafval en plastic.
4. Economie en ondernemen
Vooruitlopend op de prestatie-indicatoren voor de begroting 2015, bezocht het college een aantal nieuw
gevestigde bedrijven in Uithoorn.
De gemeente heeft zich ingezet om
het bedrijventerrein onder te brengen bij één van de regionale beeldkwaliteitsfondsen. Tenslotte dacht
de gemeente mee over het formuleren van de speerpunten voor parkmanagement/ gezamenlijke speerpunten op het bedrijventerrein.
In het programma toerisme en recreatie is regionaal samengewerkt
om regionale en landelijke bezoekers naar de regio te trekken. Voorbeelden van projecten waarin Uithoorn participeert om dit te bereiken
zijn het sloepennetwerk en onderzoek naar haalbaarheid Toeristische
Overstappunten. Daarnaast bleef er
natuurlijk aandacht voor de internationale toerist.
5. Bereikbaarheid
Het fietspad langs de Noorddammerweg tussen de Koningin Maximalaan en de Vuurlijn is gereali-

seerd. De Amsterdamseweg, de
Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan zijn samen ingericht als belangrijke toegangsweg vanaf de
omgelegde N201. Het Burgemeester Kootpark heeft via de Faunalaan
een tweede ontsluiting gekregen.
In het kader van onder andere het
verkeersstructuurplan (VSP) De
Kwakel is de voorbereiding afgerond van projecten voor het verbeteren van 5 kruispunten en het creëren
van 2 oversteekplekken.
6. Meedoen en meedenken
Invoering sociaal domein
Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten een aantal taken overgenomen van de rijksoverheid, de provincie en de zorgverzekeraars. De
gemeenten zijn nu integraal verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en
inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.
Meldpunt Zorg en Overlast
De functies van het Meldpunt Zorg
en Overlast, Buurtbemiddeling en
het steunteam zijn geïntegreerd binnen het Sociaal Loket en het sociaal
team. Doel is de signaleringsfunctie
en de afhandeling van meldingen op
het gebied van zorg en overlast te
verbeteren.
Veilig Thuis
Vanaf 2015 is elke gemeente verantwoordelijk voor het realiseren en in
stand houden van Veilig Thuis (voorheen Advies en Meldpunt Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling). In
2014 is besloten Veilig Thuis op de

schaal van de Veiligheidsregio in te
richten. De Veiligheidsregio regelde
de voorbereidingen. Uithoorn trad
hierbij op als vertegenwoordiger van
de DUO+ gemeenten. Veilig Thuis is
op 1 januari 2015 operationeel.
7. Opgroeien in Uithoorn
Halverwege 2014 werd de Wet Passend Onderwijs van kracht. De gemeente heeft actief geparticipeerd
in het voortraject om te komen tot
de benodigde verplichte ondersteuningsplannen. Met het onderwijs zijn
afspraken gemaakt over de aansluiting van passend onderwijs bij de
gemeentelijke processen, waaronder leerlingenvervoer en leerplicht.
Na de invoering van passend onderwijs monitort de gemeente samen
met de samenwerkingsverbanden
de nieuwe werkwijze. Indien nodig
passen we de werkprocessen aan
om te zorgen voor optimale aansluiting tussen zorg en onderwijs. Vanaf januari 2015 zijn onderwijs en
gemeente samen verantwoordelijk
voor de zorg voor jeugd. De signalerende rol van het onderwijs is essentieel om hulp zoveel mogelijk preventief in te zetten.
8. Veiligheid
Om de sociale kwaliteit in de buurt
met betrekking tot veiligheid te verbeteren zijn we afgelopen jaar gestart met een verstevigde aanpak
van woonoverlast. Voor de voortzetting van Stichting Beter Buren in
2015 heeft de gemeente een inkooptraject gestart. Hierin staan speciﬁeke prestatieafspraken die zorgen

voor aansluiting op de werkwijze van
het Sociaal Loket. Verder is een integrale aanpak van ernstige woonoverlast in voorbereiding. Het Sociaal Loket heeft daarop de regie.
9. Wonen in Uithoorn
In 2014 zijn alle objecten in de openbare ruimte in beeld gebracht. Ook
is de staat van onderhoud bekeken.
Aan de hand daarvan is een meerjarenplan onderhoud openbare ruimte opgesteld. Dit meerjarenplan ‘onderhoud openbare ruimte’ geeft laat
per jaar zien welke maatregelen en
waar (welk object) noodzakelijk zijn.
10.Financieel gezond
Uithoorn
Financieel gezond en de schuldpositie staat al sinds 2012 op de agenda.
Op basis van een stresstest is een
nota Financieel gezond opgesteld.
Hierin zijn diverse maatregelen opgenomen die moeten zorgen voor
een financieel gezond Uithoorn. In
2014 is de grens van ﬁnancieel gezond, door de ﬁnanciële crisis en de
voortdurende kortingen van het rijk,
bereikt. De toezichthouder, de Provincie heeft in 2014 de noodzaak
van het nemen van maatregelen onderstreept. Die maatregelen zijn bij
de begroting 2015 doorgevoerd. De
schuldpositie van de gemeente Uithoorn vraagt ook de komende jaren
nog aandacht. Dit geldt eveneens
voor het op niveau brengen en houden van de onderhoudsreserves om
het noodzakelijke onderhoud, ook
in de toekomst, uit te kunnen blijven
voeren.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële 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 bibliotheek 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
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 bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,

WWW.UITHOORN.NL

1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening 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 grifﬁekosten 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 treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

Vervolg op volgende blz.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
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.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Besluit wijzigen komgrenzen ten noorden van De Kwakel, Inzageperiode van
18 april 2015 t/m 10 juni 2015. Inlichtingen bij afdeling Leefomgeving, R. van
de Pol (0297) 5131111.
- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 15 mei 2015 t/m 26
juni 2015. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens (0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 9 juli
2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk, (0297) 513111.
- Drank en horecavergunning paracommerciële instelling aan Stichting Vita
Welzijn en Advies ter inzage van 18 mei tot 30 juni 2015. Info: M. Millenaar, tel
(0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m
9 juli 2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.
- Terinzage legging Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3. Inzageperiode van 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken.
- Ontwerp-uitwerkingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 2, Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 73, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het
gebruik. Ontvangen 7 mei 2015.

De Kwakel
- Achterweg 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de bestaande bedrijfsruimte. Ontvangen 4 mei 2015.
- Iepenlaan tussen 26 en 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning. Ontvangen 12 mei 2015.
- Drechtdijk 64, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. Ontvangen 20 mei 2015.
Dorpscentrum
- Marktplein 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 21 mei 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
oostgevel en het realiseren van een berging en twee overkappingen. Ontvangen 8 mei 2015.
- Randweg, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee informatieborden bij de Grondbank Uithoorn. Ontvangen 13 mei 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie
ﬁetsenstallingen. Ontvangen 13 mei 2015.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Noorddammerweg 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van een golfterrein Amstelhof.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zanglijster 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een veranda.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van twee woonblokken.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3. Vergunning aan Scouting Admiralengroep voor het
organiseren van de 31e Admiralencup van 22 t/m 24 mei 2015. Bezwaar t/m
24 juni 2015.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 3. Vergunning aan de exploitant van café De Gevel voor het
exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 mei 2018 en een Drank en horecavergunning. Bezwaar t/m 29 juni 2015.
De Kwakel
- Pastoor C. Vasselaan 2, 31, 37, 38, 40 en 45 en Pastoor L. Pullenlaan 15 en
19, omgevingsvergunning voor het realiseren van onderheid terrassen en het
plaatsen van steigers. Bezwaar: t/m 29 juni 2015.
- Iepenlaan 29, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 30 juni 2015.
- Drechtdijk. Melding ontvangen van Bouwbedrijf v.d. Eijk & Meijers B.V. voor
het realiseren van een uitweg van het perceel Drechtdijk 26 naar de Drechtdijk te De Kwakel.
- Kerklaan. Vergunning aan Muziekvereniging Tavenu voor het organiseren van
het Midzomeravondfestival op 20 juni 2015. Bezwaar t/m 30 juni 2015.
- Noorddammerweg 17. Exploitatievergunning aan de heer Van der Knaap voor
de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar t/m 29 juni 2015.
- Mijnsherenweg 8-12. Melding ontvangen van Beheersmaatschappij Legmeerpolder B.V. voor het maken van een uitweg van het perceel Mijnsherenweg
8-12 naar de Mijnsherenweg te De Kwakel.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan de heer Ruijl voor het organiseren van een
braderie/vlooienmarkt op 31 mei 2015 en op 16 augustus 2015. Bezwaar t/m
1 juli 2015.
- Randhoornweg 100. Verklaring van geen bezwaar aan Legmeervogels activiteitencommissie voor het organiseren van Sport en Spel weekend van 12 t/m
14 juni 2015.
- Weegbree 55, omgevingsvergunning voor het uitbreiden en herindelen van het
bestaande schoolgebouw. Bezwaar: t/m 22 juni 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld 54. Melding incidentele festiviteit bij Hotel Hengelsport voor het organiseren van een besloten feest op 23 mei 2015 van 21.00 tot 23.00 uur.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Avondvierdaagse Uithoorn/De Kwakel voor
het organiseren van de avondvierdaagse van 1 t/m 4 juni 2015.
KENNISGEVING VOORGENOMEN BESLUIT

De burgemeester maakt bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet “Stichting Vita Welzijn en Advies` ten behoeve het horecagedeelte aan
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn een drank- en horecavergunning wil verlenen voor het
schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden van paracommerciële aard ter voorkoming van oneigenlijke mededinging. Het ontwerp van dit besluit ligt van 18 mei 2015 tot 30 juni 2015 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6
weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit
schriftelijk kenbaar maken.
TER INZAGE LEGGING ONTWERP VAN
“BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 27”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp van
“Bestemmingsplan Vuurlijn 27” met ingang van vrijdag 29 mei 2015 t/m donderdag 9 juli 2015 ter inzage ligt.

Toelichting
Op 26 januari 2015 is een ruimte voor ruimte overeenkomst gesloten met initiatiefnemers voor het perceel aan de Vuurlijn 27. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee
de geldende bestemmingen voor het plangebied, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied en het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1e herziening, worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel en waarbij de bedrijfswoning een bestemming als burgerwoning 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 ontwerp van Bestemmingsplan Vuurlijn 27 verwerkt.

Ter inzage
Het ontwerp van “Bestemmingsplan Vuurlijn 27” ligt met ingang van vrijdag 29 mei
2015 t/m donderdag 9 juli 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in het
dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Indienen zienswijze `
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 27 mei 2015

TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Europarei Midden

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Europarei Midden met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPEuropareiM-OW01 met ingang van 29 mei 2015 zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Op 24 mei 2012 heeft de raad het integraal plan voor Europarei vastgesteld. Op
dat moment heeft de raad het college tevens opdracht gegeven om voor een optimalisatie van de herhuisvestingsmogelijkheden voor de bestaande huurders uit
de drie ﬂats te zorgen en om een stedenbouwkundigplan aan de raad voor te leggen. Dit heeft geresulteerd in een herhuisvestingsplan en een stedenbouwkundig
plan die op 23 mei 2013 aan de raad zijn gepresenteerd. De drie middelste ﬂats
(Churchill-, Straatsburg- en De Gasperiﬂat) aan Europarei Midden zullen worden
gesloopt. Hiervoor in de plaats zullen circa 200 nieuwe woningen worden gerealiseerd volgens een nieuw stedenbouwkundig plan. Inmiddels zijn de plannen zodanig ver gevorderd dat deze zijn vertaald naar het ontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Binnen dit ontwerpbestemmingsplan wordt de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. Dit gebeurt door de gronden binnen het plangebied te bestemmen voor wonen, tuin, verkeer en groen.

Wijzigingen
Van 21 november 2014 tot en met 4 december 2014 heeft voorontwerpbestemmingsplan Europarei Midden ter inzage gelegen. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het wettelijk vooroverleg toegezonden aan diverse (bestuurlijke) instanties. Naar aanleiding hiervan is één reactie ontvangen.
Deze reactie heeft aanleiding gegeven tot aanpassing van de toelichting het bestemmingsplan. Daarnaast zijn nog een aantal ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Hierbij gaat het met name om het vermelden van de resultaten van de
verschillende onderzoeken die zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Daarnaast
is opgenomen dat het plan is gesplitst in drie fasen. Wat betreft fase 1 geldt dat
hier rechtstreeks nieuwbouw is toegestaan. Voor de twee andere fasen geldt dat
hiervoor eerst een wijzigingsprocedure moet worden doorlopen. Alle reacties met
daarop de beantwoording en de ambtelijke wijzigingen zijn verwerkt in een Nota
inspraak, vooroverleg en ambtelijke wijzigingen. Deze is als bijlage opgenomen
in het ontwerpbestemmingsplan.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Europarei-Midden ligt van vrijdag 29 mei 2015 tot
en met donderdag 9 juli 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan
ligt gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan
van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de website
van de gemeente.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 27 mei 2015

TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3 met identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPIepenlaanD3-OW01 met ingang van vrijdag 29 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere
jaren kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om in het project in fases in te
delen. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toekomstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure gebracht. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft dit deel van het proces en
betreft het derde bestemmingsplan dat in procedure gaat voor het project Iepenlaan. Het bestemmingsplan voor deelgebied 3 heeft betrekking op de percelen Iepenlaan 16, 40 en 46-48, waarbij de woonkavels en de aansluitende weidekavels
worden in bestemd. Deze percelen zijn gelegen aan de noordzijde van de Iepenlaan. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan een correctie gedaan die is ontstaan bij het verkeerd inmeten van het bouwvlak waar de kookstudio is gesitueerd
bij het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2. Deze correctie is van technische
aard en heeft verder geen consequenties voor het ontwerp van het groengebied.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3 ligt vanaf vrijdag 29 mei
2015 tot en met donderdag 9 juli 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan
is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de
hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 27 mei 2015

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Filius-Noorddam V.0.F. op de locatie Steenwijkerveld 20 De Kwakel. Melding ontvangen op 11 mei 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 19 mei 2015

VASTSTELLING VISIE INRICHTING IEPENLAAN NOORD

Op 28 april 2015 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Visie Inrichting
Iepenlaan Noord vast te stellen.

Toelichting
Met het wegvallen van nieuwe glastuinbouw in het gebied is voor een alternatieve
bestemming aansluiting gezocht bij de inrichting van de zuidzijde van de Iepenlaan en bij de transformatie van glastuinbouwgebied naar een landelijke woonomgeving. Het plangebied Iepenlaan Noord betreft het perceel van circa 170m waaronder de woonpercelen van 50m diep aan de Iepenlaan. De eerste 30m wordt ingericht als weidekavel net als aan de zuidzijde. Dit is een perceel wat bij de aangrenzende woning kan worden betrokken. De resterende 90m wordt landelijk ingericht met beperkte ruimte voor bebouwing. Voor de dichtheid van de bebouwing
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en de bebouwingsregels en beeldkwaliteit gelden dezelfde uitgangspunten en regels als aan de zuidzijde van de Iepenlaan. Hiermee krijgt het gehele gebied rond
de Iepenlaan een eenduidige inrichting met de nadruk op wonen en bedrijvigheid
aan huis. Voor het gebied achter de weidekavels wordt een apart bestemmingsplan opgesteld zodra de invulling van de bouwlocaties bekend zijn. De bouwlocaties zijn geënt op de bebouwing in het gebied ten zuiden van de Iepenlaan.
Meer informatie?
Informatie over de Visie Inrichting Iepenlaan Noord is verkrijgbaar bij de afdeling
Publiekszaken (tel. 0297-513234 of 0297-513237). De Visie Inrichting Iepenlaan
Noord treft u eveneens aan op www.uithoorn.nl.
Uithoorn, 27 mei 2015

BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN INZAKE
DE BESTEMMINGSPLANNEN

Landelijk Gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg
Landelijk Gebied - Glastuinbouwgebied
Landelijk Gebied - Veenweidegebied
ten behoeve van het realiseren van bouwplannen.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij anterieure overeenkomsten zijn aangegaan inzake de bestemmingsplannen
- Landelijk Gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg
- Landelijk Gebied - Glastuinbouwgebied
- Landelijk Gebied - Veenweidegebied
ten behoeve van het realiseren van onderstaande bouwplannen.

Noorddammerweg 17-21
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een migrantenpension ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel
kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A, nummer 2210, plaatslijk bekend
onder het adres Noorddammerweg 17-21 te De Kwakel. Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Noordpoel Vastgoed B.V., Poelweg 22, 1424 PB De Kwakel, ten deze vertegenwoordigd A.P. van
der Knaap.
Poelweg 44-46
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een migrantenpension
ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nummers 4989 en 6257, plaatslijk
bekend onder het adres Poelweg 44-46 te De Kwakel. Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Elora B.V., Cruquiusweg 142 C, 1019 AK Amsterdam, ten deze vertegenwoordigd door Marveld B.V.,
vertegenwoordigd door dhr. M. Veldhuisen.
Randweg 121a
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een migrantenpension ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 6069, plaatslijk bekend onder het adres Randweg 121a te De Kwakel. Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Flower Direct Holding
B.V., Postbus 1277, 1430 BG Aalsmeer, ten deze vertegenwoordigd door de heer
R.J. Wesselius.
Mijnsherenweg 8
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor de uitbreiding van het
bedrijf Levarht gevestigd op de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn;
Sectie A, nummer 1431,
Sectie A, nummer 1456,
Sectie A, nummer 2136,
Sectie A, nummer 2137,
Sectie A, nummer 1455,
Sectie A, nummer 1838,
Sectie A, nummer 1839,
Sectie A, nummer 1840,
plaatslijk bekend onder het adres Mijnsherenweg 8 te De Kwakel.
Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan
met Dhr. H.J. Levarht, Mijnsherenweg 8, 1424CB De Kwakel.

Hoofdweg 59
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een migrantenpension ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel
kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 5096, plaatslijk bekend
onder het adres Hoofdweg 59 te De Kwakel. Burgemeester en wethouders van
Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Grifﬁoen de Graaf Holding BV,
p/a Oosterlandweg 37C, 3651 PV Mijdrecht ten deze vertegenwoordigd door de
heer H. Grifﬁoen.

Drechtdijk 90
Deze overeenkomst heeft betrekking op het bouwplan voor een veestal op het
perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn, nummer 6173 sectie D, plaatslijk
bekend onder het adres Drechtdijk 90 te De Kwakel Burgemeester en wethouders van Uithoorn zijn deze overeenkomst aangegaan met Dhr. J.G.M. Langelaan, Drechtdijk 90, 1424 RJ De Kwakel.
Ter inzage legging
De zakelijke beschrijvingen van de inhoud van deze overeenkomsten liggen op
grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 27-05-2015 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.
JAARSTUKKEN 2014

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de
jaarstukken 2014 van de gemeente Uithoorn vanaf heden in het gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een
ieder ter lezing is neergelegd. De rekening is verkrijgbaar tegen betaling van de
kosten, welke bedragen:
voor een programmarekening per stuk
€ 8,55
voor een productenrekening per stuk
€ 97,85
voor een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening per stuk
€ 75,80
BEKENDMAKING AANGEPASTE BELEIDSREGELS
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING UITHOORN 2015

Het college van B&W heeft op 6 mei 2015 de aangepaste beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Uithoorn 2015 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat
vanaf 1 januari 2016 ook eigen bijdrages worden opgelegd bij Wmo maatwerkvoorzieningen die zijn verstrekt vòòr 1 januari 2011.
ONTWERP-UITWERKINGSPLAN LEGMEER-WEST, DE TOEKOMST,
FASE 2 TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen hebben om voor Legmeer-West, De toekomst, fase 2 een uitwerkingsplan
vast te stellen.

Toelichting
Om het woningbouwproject Legmeer-West te kunnen ontwikkelen heeft de raad
in 2005 het bestemmingsplan Legmeer-West vastgesteld. Hierbij geldt dat ene
helft van het gebied rechtstreeks is bestemd en hier woningen zijn gerealiseerd.
Voor de andere helft geldt dat het bestemmingsplan eerst verder moet worden uitgewerkt. Dit geldt ook voor plangebied Legmeer-West De Toekomst, fase 2. Binnen het uitwerkingsplan wordt de nieuwbouw van 22 woningen mogelijk gemaakt.
Hierbij gaat het om vier geschakelde woningen, 17 aaneengebouwde woningen
en één vrijstaande woning. Hiermee wordt ingespeeld Dit sluit aan bij de woonvisie. Het parkeren ten behoeve van het plan wordt gedeeltelijk gerealiseerd op eigen terrein en gedeeltelijk in het openbare gebied.
Ter inzage
Het ontwerp-uitwerkingsplan ligt vanaf vrijdag 29 mei 2015 tot en met donderdag
9 juli 2015 ter inzage. Het ontwerp-uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het ontwerp-uitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Het college zal met inachtneming van eventuele
zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 27 mei 2015

BEKENDMAKING REPRESENTATIEBELEID

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de Verordening tot
Gemeentelijke onderscheidingen, de regeling Vrijwilligersprijs (RV 13.81)
en het representatiebeleid Herkenbaar Uithoorn met terugwerkende kracht per 24
april 2014 is vastgesteld.

De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

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

“Als raadslid draag je ook een steentje bij”
met dezelfde standpunten.
Onze peilers zijn duurzaamheid en solidariteit.”
Voor de scherpe lezer: zo is
ook de naam DUS ontstaan.

Peter Timmer,
raadslid en fractievoorzitter
van DUS!

Peter Timmer is al zijn hele leven geïnteresseerd in politiek. Hij is
opgegroeid met een vader die raadslid was. Zodoende heeft hij al sinds
zijn achttiende interesse in raadsstukken. Peter zijn hobby? De politiek!
Een vliegende start
Peter is opgegroeid in
Ouderkerk aan de Amstel.
Zijn carrière als raadslid is
daar begonnen. Peter heeft
vier jaar in de gemeenteraad
gezeten voor D66. Na vele
jaren fijn gewoond te hebben
in Ouderkerk is hij naar
Uithoorn verhuisd. Peter:
“Dat is ondertussen al 20
jaar geleden. En oude liefde

roest niet… Natuurlijk wilde
ik hier mijn politieke interesse
voortzetten. Uithoorn is
een prachtig dorp, ik moet
natuurlijk zeggen dorpen,
en daar zijn we zijn allemaal
verantwoordelijk voor. Als
individu heb ik interesse in
het dorp, maar als raadslid
kan ik ook mijn steentje
bijdragen. Dat vind ik
belangrijk. Maar zonder

de inzet van de vele
vrijwilligers kan onze
samenleving niet. ”
Duurzaam en Solidair: DUS!
“Vanuit gezamenlijke
standpunten is er vanuit
D66 en GroenLinks een
nieuwe partij ontstaan:
DUS! Samen staan we sterk
gaat hier zeker op. We hebben
namelijk een grotere invloed

Raadslid pur sang
Peter: “Ik vind het heel leuk
om raadslid te zijn. Dat is
ook wel logisch, aangezien
politiek mijn hobby is. Ook
andere dingen hoor, zoals
lezen en op vakantie gaan.
Een beetje ontspannen
hoort er ook bij. Toch heb
ik daar weinig tijd voor…”
“Het is zo interessant hoe
er wordt omgegaan met
centen, milieu en bovenal:
mensen. Centen zijn mijn
eigen achtergrond. Ik heb
lang voor een accountantskantoor gewerkt en begeleid
nu zelf bedrijven en particulieren
met administraties en fiscale
zaken. Dat brengt mij ook
op mijn politieke ambities
voor de gemeente.”

Waar een wil is…
“Als gemeenteraad streef
je natuurlijk naar een
financieel gezonde omgeving.
Daarvoor moet helaas nog
heel wat gebeuren. Enkele
jaren geleden is een nieuw
systeem voor het omgaan
met afvalstoffen geïntroduceerd. En dat rendeert! Zo
gaat de afvalstoffenheffing
ook volgend jaar weer omlaag
met bijna 5% (!). Helaas is
dat niet genoeg aangezien
de onroerendezaakbelasting
(OZB) volgens het plan dat
nu bij de raad voorligt met
bijna 10% zal stijgen. Daar
zit natuurlijk niemand
op te wachten.”
“Ik heb er zeker vertrouwen
in hoor. We moeten nu
vooral kijken waar we
met minder geld dezelfde
leefomgeving kunnen
waarborgen. Een voorbeeld:
we doen nu veel onderzoeken.
Helaas blijkt vaak achteraf

“De burger zit niet te wachten
op lastenstijging”

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

dat we niet de financiële
middelen hebben om de
resultaten van het onderzoek
uit te voeren. Dan kunnen
we dus bezuinigen op de
kosten van het onderzoek.
Bij onderhoud moeten we
ook niet automatisch
geld uitgeven omdat er
budget voor staat genoteerd.
Uitvoering op een andere
manier, of niet, kan soms
veel geld besparen. Zulke
zaken zijn bezuinigingen
op korte termijn. Op lange
termijn geloof ik in een
samenwerking met omliggende gemeenten (DUO).”
Even goede vrienden
“Sinds één jaar hebben
we een nieuwe coalitie.
Het was even wennen, maar
het gaat eigenlijk heel goed!
Er heerst een goede sfeer in
de gehele raad. Of nou ja,
er schiet weleens iemand
uit zijn slof, maar daar gaat
men goed mee om. Het
is prettig werken op deze
manier, zo streven we
gezamenlijk naar een
financieel gezond (en
duurzaam) Uithoorn!”

RAADSAGENDA
Datum: 28 mei 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

Er zijn deze avond geen
onderwerpen voor het
politiek debat, wél
stemmingen, 20.20 uur

*Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De eerstvolgende
raadsvergadering is op
donderdag 18 juni 2015.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Commissievergaderingen
vinden plaats in de week
van 8 juni. Volg ons op
Twitter @RaadUithoorn.

