Kent u iemand die een lintje
verdient?

Gem

e e nte U i t h o o r

n

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?

Kent u iemand in uw omgeving die
een Koninklijke onderscheiding verdient? Zo ja, laat ons dat weten. Wie
weet, krijgt deze persoon dan in april
2016 een lintje.
In Uithoorn en De Kwakel zetten veel
inwoners zich belangeloos en vaak
in alle bescheidenheid in voor het
maatschappelijk welzijn. Deze mensen kunnen in aanmerking komen
voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Ze moeten dan wèl worden
voorgedragen.
Hoe kunt u iemand voordragen?
Iedereen kan voor een ander een
Koninklijke onderscheiding aanvragen. Daarbij moet sprake zijn van
een of meer bijzondere verdiensten
van de voor te dragen persoon.
Criteria en aanvraagformulier
Op www.lintjes.nl staan de criteria
om in aanmerking te komen voor
een Koninklijke onderscheiding. Op
diezelfde site staat ook een aanvraagformulier. De informatie over

Doe het voor 1 september!
Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen voor de lintjesregen in april 2016 al vόόr 1 september 2015 bij de burgemeester binnen
zijn. Inwoners van Uithoorn en De
Kwakel kunnen de door hen volledig ingevulde en goed onderbouwde
aanvraag sturen naar burgemeester
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Aanvraag voor andere gelegenheid dan lintjesregen
Een onderscheiding kan ook bij een
bijzondere gelegenheid worden uitgereikt, zoals een jubileum van een
organisatie. De behandeling van
zo’n aanvraag duurt zes maanden.
Houd u daar dus rekening mee bij
het indienen van een voordracht.

Meer informatie over de openingstijden:
www.uithoorn.nl

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen

Resultaten enquête
openbaar vervoer

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

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

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Binnenkort op vakantie? Vraag
op tijd uw reisdocument aan!
Verloopt binnenkort uw paspoort of
Nederlandse identiteitskaart? Vraag
deze op tijd aan! Voor en tijdens de
vakantieperiode kan de wachttijd
aan de balies langer zijn.
Voor de aanvraag van reisdocumenten moet u een afspraak maken. Het
is mogelijk dat u door de extra druk-

te pas later terecht kunt. Plan uw afspraak daarom op tijd. Het ophalen
van het document kan zonder afspraak. Houd daarom bij het ophalen ook rekening met een langere
wachttijd bij de balie. Wij doen er alles aan om u zo goed en snel mogelijk te helpen. U kunt via www.uithoorn.nl uw afspraak plannen.

Afronding werkzaamheden
veilige verbinding Meerwijk
Oost en Meerwijk West

Wall of Honour
Tot en met vandaag, 24 juni kunnen
inwoners van Uithoorn hun boodschap kwijt op een Wall of Honour.
U kunt alleen vandaag nog uw eer
betonen aan veteranen door in de
hal van ons gemeentehuis een tekst

het aanvragen van een Koninklijke
onderscheiding kunt u ook vinden op
de site van de gemeente Uithoorn
www.uithoorn.nl . Het aanvraagformulier kunt u eventueel ook opvragen bij het bestuurssecretariaat, tel.
0297 513 111.

op de Wall of Honour achter te laten.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn
heeft op maandag 8 juni de aftrap
gedaan. De foto’s vindt u in ons online fotoalbum op Flickr: www.ﬂickr.
com/photos/gemeenteuithoorn

Nu alle juridische procedures zijn afgerond is er groen licht voor de laatste werkzaamheden aan de Laan
van Meerwijk en Polderweg. Vanaf
maandag 15 juni 2015 zijn de werkzaamheden bij de bussluis weer her-

vat. Het werkgebied loopt van de
kruising Laan van Meerwijk / Ebro
tot de Polderweg ter hoogte van de
kruising met de Noorse Lijster. De
overlast beperken we zoveel mogelijk, maar we verwachten wel hinder,

Er zijn vergevorderde plannen om
de huidige metrolijn 51 van Amstelveen-Westwijk naar Amsterdam om
te bouwen tot een betrouwbare, veilige, snelle tramlijn met minder haltes en nieuwe, moderne trams. Op
dit moment loopt een onderzoek
naar de mogelijke verlenging van de
vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn.
Het onderzoek richt zich op twee onderdelen: enerzijds op de inpassing
van de trambaan in de omgeving,
de haltes en de mogelijke eindhalte.
Anderzijds op de kwaliteit van openbaar vervoerverbindingen.
Enquête
In april en mei van dit jaar is een
enquête gehouden onder inwoners van Uithoorn over openbaar
vervoer. De enquête is uitgevoerd
als deelonderzoek voor de kwaliteit van openbaar vervoerverbindingen. De enquête bestond uit 15
vragen en was op de website van
bijvoorbeeld stagnatie van het verkeer, geluidshinder en beperking van
de parkeermogelijkheden.
Pendeldiensten Connexxion
Voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers zet Connexxion
deze week en in de week vanaf 6 juli (week 28) een pendeldienst in tussen het werkgebied en Amstelplein
en het werkgebied en busstation. Be-

de Stadsregio Amsterdam in te vullen. In totaal hebben 347 personen de enquête ingevuld, waarvan
337 mensen in Uithoorn wonen.
De enquêteresultaten zijn te vinden
op www.stadsregioamsterdam.nl/
beleidsterreinen/infrastructuur/projecten-ov/uithoornlijn/onderdelen/
kwaliteit-openbaar/ of klik via www.
uithoorn.nl door naar de resultaten.
De resultaten van de enquête worden, samen met andere deelonderzoeken, meegenomen in de besluitvorming over het al dan niet verlengen van de tramlijn. Andere deelonderzoeken zijn het verzamelen van
meetgegevens uit het gebruik van
OV chipkaarten, een analyse van
(maatschappelijke) kosten en baten en de effecten van de aanleg van
een tramlijn op het gebruik van de
bus. In het onderzoek naar de Uithoornlijn werken de Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland
en de gemeenten Uithoorn en Amstelveen nauw samen.
kijk de dienstregeling via www.connexxion.nl
Niet voor de deur parkeren
op 8 en 9 juli
Bij het aanbrengen van het asfalt op 8
en 9 juli is er van 19.00 tot 06.00 geen
autoverkeer mogelijk in het werkgebied. Als u tussen 19:00 en 06:00 uw
auto nodig heeft, vragen wij u deze
buiten het werkgebied te parkeren.

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,
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.
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:
- 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) 513111.
- 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.
- Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Inzageperiode van 5 juni 2015 t/m 17 juli 2015 ter inzage. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken J. Bosschers (0297) 513111.
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. Inzageperiode: 18 juni 2015
tot en met 6 augustus 2015. Inlichtingen bij afdeling Sociale Voorzieningen,
M. Bulthuis (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Graslaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw. Ontvangen 10 juni 2015.

WWW.UITHOORN.NL

-

Iepenlaan 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 9 juni 2015.
Vuurlijn 56, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijziging van het gebruik. Ontvangen 11 juni 2015.
Steenwijkerveld 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijziging van
een bedrijfswoning in een burgerwoning. Ontvangen 12 juni 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
op de zolderverdieping aan de voorzijde. Ontvangen 8 juni 2015.
- Grauwe Gans 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakopbouw en het wijzigen van de gevel. Ontvangen 16 juni 2015.
Thamerdal
- Zijdelveld 28a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande brug. Ontvangen 4 juni 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100 E, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een ﬁetsenstalling. Ontvangen 9 juni 2015.
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
- Achterweg 86, omgevingsvergunning voor het vergroten van de bestaande bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 30 juli 2015.
- Graslaan 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw.
Bezwaar: t/m 30 juli 2015.
- Iepenlaan 28, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 29 juli 2015.
- Vuurlijn 50, vergunning kabels & leidingen voor het uitbreiden van het LD-gasnet. Bezwaar t/m 30 juli 2015.
- Drechtdijk 64, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. Bezwaar: t/m 30 juli 2015.
- Drechtdijk, Kerklaan. Vergunning aan Braderie De Kwakel voor het organiseren van het Midzomerfestival op 21 juni 2015. Bezwaar t/m 28 juli 2015.
- Noorddammerweg 30. Vergunning aan de exploitant van Monckey Town Uithoorn voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 april 2018 en een
Drank- en Horecavergunning. Bezwaar t/m 16 juli 2015.
Dorpscentrum
- Marktplein 65, 101 t/m 111, 201 t/m 217, 301 t/m 317, 401 t/m 409 en 501 en
Prins Clauslaan 2 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het oprichten van
het Cultuurcluster Confucius. Bezwaar: t/m 28 juli 2015.
- Stationstraat 41-45. Vergunning aan de exploitant van Café Brasserie Du Nord
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 juni 2018. Bezwaar t/m 20 juli 2015.

Vervolg op volgende blz.

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
vervolg van vorige blz.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 69, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 30 juli 2015.
- Schoolstraat/Schans. Vergunning aan Lionsclub Uithoorn voor het organiseren van Culinair Uithoorn aan de Amstel en ontheffingen artikel 35 voor het
schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Culinair Uithoorn aan de
Amstel op 20 juni 2015. Bezwaar t/m 23 juli 2015.
- Zijdelveld 54. Melding ontvangen van Hotel Hengelsport voor het organiseren
van een incidentele festiviteit op 21 juni 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Amsteldijk-Zuid 253, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de oostgevel en het realiseren van een berging en twee overkappingen. Bezwaar: t/m
22 juli 2015.
- Randweg, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee informatieborden
bij de Grondbank Uithoorn. Bezwaar: t/m 29 juli 2015.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van tijdelijke
reclameborden van 19 t/m 25 juni 2015 om kenbaarheid te gaan aan de opening van het parkeerdek winkelcentrum Zijdelwaard. Bezwaar t/m 27 juli 2015.
- Vergunning aan Circus Renz Berlin voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden van 5 t/m 14 juni 2015 om kenbaarheid te geven aan de komst van Circus
Renz Berlin naar Uithoorn. Bezwaar t/m 22 juli 2015.
- Vergunning aan Event Support Holland voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden van 22 juni t/m 1 juli 2015 op bekendheid te geven aan de komst
van de Jumbo in winkelcentrum Zijdelwaard. Bezwaar t/m 21 juli 2015.
- Vergunning aan Uithoornse Wieler Trainings Club voor het organiseren van de
fietstoertocht “Het Rondje Stelling” op 29 augustus 2015. Bezwaar t/m 21 juli
2015.
Thamerdal
- Zijdelveld 28a, omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande
brug. Bezwaar: t/m 29 juli 2015.
- Johan de Wittlaan 30, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

-

kapel aan de voorzijde en het vervangen en vergroten van een dakkapel aan
de achterzijde. Bezwaar: t/m 30 juni 2015.
Johan de Wittlaan 36, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het vervangen en vergroten van een dakkapel aan
de achterzijde. Bezwaar: t/m 30 juni 2015
Adm. de Ruyterlaan, Thorbeckelaan, Pr. Christinalaan, Karel Doormanlaan,
Joh. de Wittlaan. Vergunning aan Uithoornse Wieler Trainings Club voor het
organiseren van de Wielerronde Uithoorn op 6 september 2015. Bezwaar t/m
28 juli 2015.
Adm. de Ruyterlaan. Vergunning aan Rutges Vernieuwt voor het plaatsen van
een schaftkeet en een eco-toilet t/m 21 augustus 2015. Bezwaar t/m 21 juni
2015.
Marijnenlaan 32. Vergunning aan de exploitant van Cafetaria Eethuis Family
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 9 mei 2018. Bezwaar t/m 20 juli 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Bertram. Vergunning aan Rutges Vernieuwt voor het plaatsen van een schaftkeet en een eco-toilet t/m 17 juli 2015. Bezwaar t/m 28 juli 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100b. Vergunning aan Cafetaria Friends voor het organiseren van het 15 jarig jubileum en het plaatsen van een tent op 27 juni
2015. Bezwaar t/m 30 juli 2015.
- Arthur van Schendellaan. Vergunning aan Bellie’s Baguette voor het innemen
van de standplaats met een mobiele verkoopwagen op dinsdag voor de verkoop luxe belegde broodjes en hartige taart. Bezwaar t/m 29 juli 2015.
- Potgieterplein. Vergunning aan Bellie’s Baguette voor het innemen van de
standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag voor de verkoop luxe
belegde broodjes en hartige taart. Bezwaar t/m 29 juli 2015.
COnCepT verOrDening LOOnKOsTensUbsiDie parTiCipaTieweT

tensubsidie noodzakelijk. In de verordening Loonkostensubsidie wordt vastgelegd
welke doelgroep in aanmerking komt voor de loonkostensubsidie en hoe de loonwaarde gemeten wordt.

inspraakperiode
De inspraakperiode loopt van 18 juni 2015 tot 6 augustus 2015. De verordening
is via www.uithoorn.nl volledig digitaal te bekijken. Verder liggen de verordeningen ter inzage op het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn). Na de
inspraakronde gaan de verordeningen opnieuw naar B&W en de raad, samen met
de reacties uit de samenleving.

reacties
Reacties kunnen uiterlijk 5 augustus schriftelijk worden gestuurd naar Postbus 8,
1420 AA, Uithoorn, o.v.v. verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. Reacties kunnen ook per e-mail worden verzonden naar: gemeente@uithoorn.nl o.v.v.
verordening Loonkostensubsidie Participatiewet.
beKenDMaKing anTerieUre OvereenKOMsTen iepenLaan,
De KwaKeL

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 de volgende anterieure (koop)overeenkomsten is aangegaan:

Met Martina Flora B.V. met betrekking tot een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1611 (gedeeltelijk);
Met de nalatenschap van E.A. Boerlage met betrekking tot een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1025 (gedeeltelijk);
Met Noorddammerplant B.V. met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A, nummer 2039 en 2040.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 25 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

De nieuwe Participatiewet maakt het vaststellen van een verordening Loonkos-

www.UiThOOrn.nL
De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

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

“Wij worden gesponsord met een groot netwerk”
algemeen, maar in het
bijzonder rondom de
formaliteiten. Het was
eigenlijk best wel een gedoe.
Maar: het was de moeite
waard! Bij de verkiezingen
in 2014 behaalden we gelijk
één zetel. We zijn de 700
mensen die op ons hebben
gestemd ook dankbaar voor
de steun en doen hard ons
best. We zijn nu nog een
kleine partij in de raad, maar
hebben wel ambitie om door
te groeien naar meer zetels.”

Arjan Koopmans
Fractievoorzitter
Groen Uithoorn

Ontmoet Arjan Koopmans, fractievoorzitter van Groen Uithoorn.
Verder vader van een tweeling van 10 jaar, coach van zijn dochters
handbalteam en hardloopliefhebber.
Hoe het begon
Arjan woont al 13 jaar in
Uithoorn. Met plezier. Als
betrokken burger kijkt hij
altijd kritisch naar zijn
omgeving. Eén ding in het
bijzonder viel hem op: de
veiligheid voor kinderen
op straat kan en moet beter!
Arjan: “Er zijn verschillende
plekken in ons dorp waar
het nog niet veilig is. Ik wilde

graag zelf besluiten maken
op dit gebied. En dan moet
je in de gemeenteraad.
Eigenlijk is dat heel goed
uitgepakt, aangezien
ik mij ook bij veel andere
onderwerpen betrokken voel.
Bijvoorbeeld zorg en natuur.”
De geboorte van
Groen Uithoorn
“Vanuit mijn principes is

Groen Uithoorn opgericht.
Dat doe ik natuurlijk niet
alleen. Samen met Jeroen
Albers en Manon Seidemann.
Ik kan je wel vertellen: een
partij richt je niet 1,2,3 op!
Je kunt niet zomaar meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezingen… Om te beginnen
heb je mensen nodig, een
achterban die je adviseert
en ondersteunt. In het

Het strijdplan
“Toen de formaliteiten rond
waren, moest er campagne
worden gevoerd. Met geen
budget was dat een behoorlijke uitdaging. Wij hebben
onze zetel voornamelijk
te danken aan de Facebook
campagne en lokale
bekendheid van kandidaten.
Uiteraard hebben wij zelf
posts geplaatst, maar wij
hadden ook een aantal

ambassadeurs. Mensen
met dezelfde standpunten
en een groot netwerk die
ons hielpen.”
Stevige standpunten
“Zoals gezegd vind ik
veiligheid voor kinderen in
het verkeer heel belangrijk.
Zeker ook andere zaken
hoor: een leefbaar dorpscentrum en genoeg
mogelijk heden voor sport
en recreatie. Ik vind dat
iedere Uithoornaar de
mogelijkheid moet hebben
om te kunnen sporten. Dat
geldt voor alle doelgroepen,
dus ook mensen die meer
ondersteuning nodig hebben.
Ik snap natuurlijk dat
wanneer je in het één
investeert, je op het ander
moet bezuinigen. Zelf denk
ik dat de gemeente nog
meer kan bezuinigen in
oplossingen van het onderhoud van wegen. Er is altijd
een creatieve oplossing!

“Ik geloof in creatieve oplossingen”

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

Bijvoorbeeld op de N196;
waarom wachten tot het
nieuwe dorpscentrum er
is? We kunnen deze weg in
oktober 2015 al echt afwaarderen tot lokale weg en een
stuk veiliger en goedkoper
maken door de aanleg van
wegversmallers en het
plaatsen van betonnen
plantenbakken. Daarnaast
kan de oversteekplaats op
de N196, die het huidige
centrum scheidt, veiliger
gemaakt worden. Maak nu
een goed zebrapad en geef
voetgangers met groen
verkeerslicht voorrang op
auto’s en vrachtwagens.”
Ruimte voor recreatie
“Graag wil ik benaderen
hoe belangrijk recreëren is.
Neem het Libellebos; wat
een prachtplek! Maar waarom
is er zo weinig te doen?
Hetzelfde geldt voor de
kinderboerderij. Deze wordt
in stand gehouden door
vrijwilligers, maar wat mij
betreft, ondersteunt de
gemeente dit ook. Recreatie
maakt Uithoorn juist zo’n
prettig dorp om te wonen.”

RAADSAGENDA
Datum: 25 juni 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

Bestemmingsplan
Landelijk gebied,
20.10 uur

5

Kadernota 2016,
21.00 uur

*Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De eerstvolgende
raadsvergadering is op
donderdag 24 september 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.

