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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- 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: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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

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.

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.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer. 
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
Tijdelijk: 
- Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni 

2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. In-
fo: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Ter inzage van 
31 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31 
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m 
11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscen-
trum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vincke-
buurt en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage van-
af 31 mei 2013 tot en met 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-
513111.

- Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m 
11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.

- Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg 
47. Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297-
513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Poelweg 40-44 De 
Kwakel. Ter inzage van 7 juni t/m 18 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 
0297-513111.

- Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage t/m 28 juni 2013. Info: me-
vrouw D. Veurink, tel. 0297-513111.

- Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest. Ter inzage van de 
13 juni t/m 12 juli 2013 Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.

- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, 
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: 

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 
juni t/m 15 oktober 2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. 
van Kooij, tel.: 0297-513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, 
Postbus 20011, 2500 AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovini-
cie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op 
www.internetconsultatie.nl.P

- Ontwerp voor de inrichting van Marktplein en Wilhelminakade. Ter inzage van 
24 juni tot 11 juli 2013. Info: mevrouw D. van Steeg, tel.: 0297-513111.

- Actieplan Geluidsbelastingkaarten. Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 
2013. Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een geluidsscherm. Ontvangen 19 juni 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Staartmees 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Ontvangen 16 juni 2013.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Tussen Vuurlijn 30 en Ringdijk 15 t/m 18, het aanleggen van een glasvezelnet-

werk.
 

 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
- Wiegerbruinlaan 2A en 2B te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van een bedrijfspand met kantoor. Bezwaar: t/m 1 augustus 2013.
De Kwakel
- Stelling, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen van ma-

teriaal op de openbare weg van 10 juli t/m 8 juli 2013. Bezwaar t/m 2 augustus 
2013.

- Vuurlijn 30, vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organi-
seren van het Polder Power Kamp op 29 en 30 juni 2013. Bezwaar t/m 29 juli 
2013.

- Kalslagerweg 12, omgevingsvergunning voor het oprichten van een kas. Be-
zwaar: t/m 2 augustus 2013.

- Pastoor J. van Dijklaan 30, omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
onderheid terras en het plaatsen van een steiger. Bezwaar: t/m 2 augustus 
2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhof)
- J.P. Sweelinckweg, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaat-

sen van materiaal op de openbare weg van 10 juli t/m 8 juli 2013. Bezwaar t/m 
2 augustus 2013.

- Randhoornweg 120, omgevingsvergunning voor het vervangen van sportveld-
verlichting langs de atletiekbaan. Bezwaar: t/m 30 juli 2013.

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan, Thorbeckelaan, Prinses Christinalaan, Karel Door-

manlaan, Prinses Christinalaan, Johan de Wittlaan, vergunning aan de Uit-
hoornse Wieler Trainings Club voor het organiseren van de Wielerronde 2013 
op 8 september 2013 in het Thamerdal. Bezwaar t/m 29 juli 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- De Mérodelaan, vergunning aan Spijkerman Prefab Beton voor het plaatsen 

van materiaal op de openbare weg van 10 juli t/m 8 juli 2013. Bezwaar t/m 2 
augustus 2013.

- Zijdelwaardplein 84, omgevingsvergunning voor het maken van een sparing in 
de bestaande vloer. Bezwaar: t/m 29 juli 2013.

- Zijdelwaardplein 84, vergunning kabels en leidingen voor het verwijderen van 
een G25 leiding en aanleggen van een G16 aansluiting. Bezwaar t/m 30 juli 
2013.

 SANCTIESTRATEGIE DRANK- EN HORECAWET VASTGESTELD
Per 1 januari 2013 is de burgemeester belast met het toezicht op de naleving van 
de in de Drank- en Horecawet gestelde regels. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de sanctiestrategie Drank- en Horecawet vastgesteld. In deze 
sanctiestrategie staat beschreven welke stappen gevolgd worden bij constatering 
van een overtreding van de Drank- en Horecawet. 

 PUBLICATIE VASTSTELLING GELUID(BELASTING)KAARTEN 
 EN TABELLEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat zij 
het ontwerpactieplan van de gemeente hebben vastgesteld. Op 18 juni 2012 heeft 
het college de geluidsbelastingkaarten vastgesteld. Deze kaarten dienen als basis 
voor het actieplan dat nu ter inzage ligt. 
Actieplan
Voor de periode van 2013-2018 is een actieplan geluid opgesteld. In dit plan zijn 
plandrempels opgenomen waarboven actie wordt ondernomen om de geluidsbe-
lasting te verminderen. Door het college wordt voorgesteld de plandrempel voor 
wegverkeer vast te stellen op Lden 65 dB (sluit aan bij landelijke uitgangspunten). 
Ook wordt voorgesteld om de knelpunten bij Lden 60 dB aan te pakken voor zover 
voor deze knelpunten in de komende jaren het wegdek wordt vervangen. 
Voor industrielawaai wordt een plandrempel voorgesteld van Letm = 60 dB(A). 
Deze keuze is ook ingegeven door de wens een haalbare, realistische doelstel-
ling neer te zetten. Tegelijk sluiten deze niveaus aan bij de geluidsbelasting als 
grens waarboven gezondheidseffecten optreden. Voor luchtvaartlawaai is geen 
plandrempel opgenomen door de regio, omdat wij geen bronbeheerder zijn voor 
deze bron.
Ter inzage en indienen zienswijze
Het Actieplan ligt ter inzage Het plan ligt van 27 juni tot en met 8 augustus 2013 
ter inzage. bij de afdeling Publiekszaken, cluster Veiligheid en Handhaving. Ook 
kunnen de kaarten en tabellen worden gedownload via www.uithoorn.nl onder het 
product Geluid. Tegen het vaststellen van het actieplan kunt u tot en met 8 au-
gustus uw zienswijze indienen. Er is echter geen bezwaar en beroep mogelijk. 
Meer info
Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Judy Kars van de afdeling Publiekszaken, 
cluster Veiligheid en Handhaving (tel. 0297-513111).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Op wie kunt  
u rekenen, 
als het even  
tegenzit?  
Vul de enquête in op  
www.uithoorn.nl

GU2013-011 Flyer_A5(148x210mm)_V3.indd   1 05-06-13   08:03Help de gemeente, 
vul de enquête in 

Soms heeft u ondersteuning nodig. Lang heeft  
de overheid die ondersteuning kunnen bieden.  
Dit gaat veranderen, omdat het Rijk moet  
bezuinigen. Meer en meer moet u zelf regelen.  
Sociale netwerken zijn en worden daarbij  
steeds belangrijker. Daarom is de gemeente  
Uithoorn benieuwd op welk netwerk u een  
beroep zou doen. Familie, vrienden, organisaties  
of toch de overheid? 

De informatie is voor de gemeente van groot belang 
voor het efficiënt inzetten van het beschikbare  
budget. Vul daarom de enquête ‘sociale netwerken’  
in op www.uithoorn.nl. Dank u wel!

GU2013-011 Flyer_A5(148x210mm)_V3.indd   2 05-06-13   08:03

Inspraak ontwerp Marktplein 
en Wilhelminakade
Het ontwerp voor de inrichting van 
Marktplein en Wilhelminakade is in 
concept klaar. Het ligt ter inzage van 
24 juni tot 11 juli 2013 in het gemeen-
tehuis en in het informatiecentrum 
aan Dorpsstraat 15. 

Op 3 juli is er een inloop-
avond van 17.00 tot 20.00 
uur in het gemeentehuis.

Het ontwerp
Langs het water met nieuwe steigers 
kan gewandeld worden op een ver-
hoogde promenade. Terrassen lig-
gen zoveel mogelijk bij de gevels van 
de horecagelegenheden. In het tus-
senliggende gebied komt een smal-
le rijbaan voor fi etsers waarover ook 
auto’s kunnen rijden. De Waterlijn 
wordt autovrij vanaf de Blomstraat, 
op het Marktplein en de Wilhelmina-
kade tot de Alexanderpoort. Vracht-
wagens kunnen wel laden en lossen. 
Er zijn geen parkeerplaatsen meer, 

voor auto’s van bewoners komt in de 
buurt een oplossing. 

Waterlijn
Marktplein en Wilhelminakade zijn 
onderdeel van de plannen voor de 
Waterlijn in het dorpscentrum van Uit-
hoorn. De Waterlijn krijgt een jacht-
haven bij de Thamerkerk, een bood-
schappensteiger naast het Rechthuis 
en een nieuwe passantenhaven bij 
Marktplein en Wilhelminakade zelf. 

Inspraakreacties
U kunt van 24 juni tot 11 juli 2013 uw 
reactie geven op het ontwerp van de 
openbare ruimte. Dat kan door een 
brief te sturen naar het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn, t.a.v. mevrouw 
D. van Steeg, Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn. Ook tijdens de inloopbij-
eenkomst op 3 juli kunt u reageren, 
daarvoor zijn reactieformulieren be-
schikbaar.



In deze aflevering van de Raadspagina 
spreekt raadslid Jan Hazen van de VVD  
zich uit over de bezuinigingen waar de  
gemeente voor staat. “Belastingen verhogen  
is niet de juiste weg, de mensen hebben al  
genoeg problemen in de portemonnee.”

Raad maakt politieke keuzes voor sluitende begroting

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

Elk jaar dienen gemeentes 
een sluitende begroting te 
hebben voor de volgende 
vier jaar. Over acht dagen 
staat de kadernota voor  
de begroting op de raad s-
agenda van Uithoorn en het 
belooft een interessante 
avond te worden: Uithoorn 
moet bezuinigen. “Het  
is een zeer belangrijke  
vergadering”, vertelt  

raadslid Jan Hazen van de 
VVD. “We maken politieke 
keuzes en geven richting 
aan het beleid van de  
gemeente.”

Afschrijven
Dat de gemeente moet  
bezuinigen, heeft diverse 
oorzaken. Een eerste is de 
dalende waarde van grond 
van de gemeente. Meteen 

afschrijven, zeggen de 
boekhoudkundige regels, 
ook al wordt de grond nog 
lang niet verkocht. Dat 
loopt flink op. Daar komt 
bij dat de bijdrage van het 
Rijk aan gemeentes daalt  
én dat gemeentes steeds 
meer taken krijgen.

Strategische visie
Aan de gemeenteraad de 
taak een koers uit te zetten. 
Voor de VVD van Jan Hazen 
is het duidelijk. “We ronden 
met zijn allen net een  
Strategische Visie Uithoorn 
2030 af. Dan moeten we  
ons beleid daar ook op  
afstemmen. Volgens de  
visie willen we bijvoorbeeld 
een prettige woongemeente 
zijn. Dan is snijden in zoiets 
als groenonderhoud geen 
goed plan.”

Sociale samenhang
Hazen vervolgt: “En neem 
het buurtbeheer. We willen 
een zelfredzame gemeen-
schap, waarin inwoners  
in eigen wijk initiatief  
nemen. Als gemeente  
willen we de sociale samen-

hang in buurten onder-
steunen, dus ondersteuning 
kunnen we niet afschaffen. 
Maar kritisch naar de  
overhead kijken kan wel.”

Prikkel
Waar Hazen en zijn VVD 
niets in zien, is korten op 
subsidies of belastingen 
verhogen. “Vorig jaar heb-
ben we al flink bezuinigd 
op subsidies”, vertelt Hazen. 

“En de belastingen verhogen 
is niet de juiste prikkel om 
efficiënt met geld om te 
gaan. Bovendien hebben de 
mensen al genoeg problemen 
in de portemonnee.”

Hoofdlijnen
In de organisatie van de  
gemeente zelf ziet Hazen 
nog wel kansen om geld  

te besparen. “De raad  
krijgt van de ambtenaren 
dikke nota’s en debatteert 
mede daardoor veelal over  
details. We zouden ervoor 

kunnen kiezen om het 
meer over hoofdlijnen te 
hebben en de wethouders 
meer beleidsruimte te  
geven. Dan zou het goed-
koper moeten kunnen.”

Raadslid Jan Hazen van de VVD

De VVD wil kritisch kijken naar de overhead bij het ondersteunen van buurtbeheer.

R A A d S A g e n d A

Datum: 27 juni 2013 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3   Herinrichting  
Hoofdontsluitingsroute 
Oude Dorp 19.40 uur

4   Bestemmingsplan  
Zijdelwaardplein  
20.30 uur

5   Gezondheidsnota  
21.00 uur

 
6   Veiligheidsregio  

Amsterdam-Amstelland, 
jaarrekening en  
begroting 21.30 uur

Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De volgende raadsvergadering 
is op donderdag 4 juli 2013. 
Deze vergadering staat geheel 
in te teken van de Kadernota. 
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

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

‘Stem bezuinigingen  
af op de Strategische Visie’

Achter de schermen
In de aanloop naar het  
debat van volgende week  
overleggen de partijen  

volop. Gezamenlijk dienden 
ze namelijk ruim honderd 
voorstellen in. Hazen:  
“Achter de schermen  
werken we hard om  

overeenstemming te  
bereiken. Hopelijk worden 
we het daardoor tijdens  
het debat snel eens en ligt  
er dit najaar een goede én 
sluitende begroting.”  




