Uitnodiging 11 juli
participatieavond over het
evenementenbeleid

Gem
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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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum /
receptie
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
vrijdag
08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Ruimte huren?

Een onafhankelijke
welstandscommissie adviseert
burgemeester en wethouders over
het uiterlijk en de plaatsing van
bouwwerken. Wilt u een vergadering
wilt bijwonen of meer informatie? meld
u aan via (0297) 513231.

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of 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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Noorddammerweg in De Kwakel
afgesloten voor verkeer
Vanaf volgende week 4 juli tot 19 augustus gaan wij de Noordammerweg
opnieuw asfalteren. In de bouwvakantie zorgen we dat de weg tijdelijk open is. Het werk voeren wij in
fases uit:
- Van 4 juli tot en met 22 juli 2016
is de weg helemaal afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. In
deze periode halen wij diverse
asfaltlagen van de weg. We leggen ook een duiker aan ter hoogte van de Iepenlaan. (Een duiker
is een bouwwerk (meestal beton)
onder de weg of in een dam. Deze verbindt wateren met elkaar).
- Van 25 juli tot en met 7 augustus 2016 (bouwvakvakantie) is
de Noorddammerweg open voor
al het verkeer.
- Van 8 augustus tot 19 augustus 2016 maken wij het werk verder af. Wij halen het laatste deel
van het asfalt weg brengen de
eerste nieuwe lagen asfalt aan.
- In de week van 15 augustus
2016 is de Noorddammerweg
weer geheel afgesloten, ook voor
het bestemmingsverkeer. Dan
brengen wij de toplaag aan op
het asfalt. Om de overlast te be-

perken stellen wij steeds een afgekoeld gedeelte van het asfalt
open voor het verkeer.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden zorgen
wij voor borden die het verkeer omleiden. Voor het bestemmingsverkeer is een verkeersregelaar aanwezig. Die zorgt ervoor dat inwoners en
bedrijven hun bestemming bereiken.
Hulpdiensten zijn van deze werkzaamheden op de hoogte.
Openbaar vervoer
Busmaatschappij Arriva zet een pendelbus in. Mocht u willen reizen in de
periode van de werkzaamheden met
het openbaar vervoer? Houdt u dan
rekening met wat vertraging.
Informatie
Wij houden direct omwonenden en
bedrijven direct op de hoogte via de
aannemer. Via de pagina werk in uitvoering (www.uithoorn.nl/inwonerondernemer/publicatie/werk-in-uitvoering), Facebook en Twitter houden wij u ook op de hoogte van de
actuele verkeerssituatie. Check de
berichten via #Noorddammerweg.

Bezwaar tegen verkeersbesluit
Koningin Máximalaan
Bezwaarmakers hebben tot 20 juni 2016 de tijd gekregen hun bezwaarschriften aan te vullen. De
gemeente heeft het verweer, dat
was opgesteld op basis van de eer-

der ingediende bezwaren, nu geactualiseerd op basis van de aanvullingen die ontvangen zijn. Deze
zijn gepubliceerd op onze website
(www.uithoorn.nl).

Afsluiting Waterwolftunnel

in de avond en nacht van vrijdag 8 juli
op zaterdag 9 juli 2016
Van 19.00 uur (vrijdag 8 juli 2016) tot 06.00 uur (zaterdag 9 juli 2016)
is de Waterwolftunnel afgesloten voor wegwerkzaamheden. Dit is het
gebied van de Burgemeester Brouwerweg(N201) tussen Fokkerweg
(N232) en Legmeerdijk (N231). De toe- en afritten van de Middenweg
en de Braziliëlaan zijn afgesloten. (Let op dit is afwijkend t.o.v. andere afsluitingen).

De gemeente Uithoorn heeft onlangs de kaders voor het nog op te
stellen evenementenbeleid vastgesteld. In deze kaders staan de uitgangspunten van dit beleid. Voordat de regels worden opgesteld wil
de gemeente graag haar inwoners,
bedrijven, belangenverenigingen en
organisatoren (waarvan een aantal
gericht worden uitgenodigd) hierbij

betrekken. Daarom nodigen wij deze partijen waaronder u uit om deel
te nemen op 11 juli aan deze participatieavond.

men onderwerpen aanbod zoals de
evenementenlocaties, verschillende
evenemententypen, regels om hinder voor omwonenden te beperken
en communicatie met omwonenden.
De gemeente wil graag aan de hand
van een aantal stellingen van u input verzamelen voor het opstellen
en optimaliseren van de beleidsregels voor evenementen.

gemeente aan de slag met alle input. Deze input wordt gebruikt voor
het opstellen van de beleidsregels.
Daarna worden de beleidsregels
door het college van de gemeente
Uithoorn vastgesteld en met een publicatie in de Nieuwe Meerbode bekendgemaakt. De regels zullen voor
een ieder op het gemeentehuis ter
inzage liggen.

Hoe zit de avond eruit?
De avond begint om 19:30 uur en
vanaf 19:15 uur staat de koffie en
thee klaar. Tijdens de avond worden de kaders toegelicht. Ook ko-

Het vervolg
Nadat de participatieavond heeft
plaatsgevonden en de hulpdiensten
(politie, brandweer en ambulancediensten) zijn geraadpleegd gaat de

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en het aanmelden voor de participatieavond, kunt
u een e-mail sturen aan evenementenbeleid@uithoorn.nl.

OF F IC IËL E M ED ED E LIN 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:
- Vaststelling wijzigingsplan “Drechtdijk 56”. Inzageperiode 3 juni 2016 tot en
met 14 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 8 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet
geluidhinder). Inzageperiode 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016. Inlichtingen
bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Grevelingen 40-42. Beroepsperiode 17 juni
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297)
513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 27 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Jaagpad 5. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28
juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Beroepsperiode 17 juni 2016
t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Inspraak en inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 13 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D.
van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Beroepsperiode 17 juni
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297)
513111.
- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 7”. Inspraakperiode 1 juli 2016 t/m 14 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Voorontwerp “Noordammerweg 44”. Inspraakperiode 1 juli 2016 t/m 14 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 6”. Inspraakperiode 11 juli 2016 t/m 21 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- De Toekomst Legmeer-west fase 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van 22 woningen. Ontvangen 10 juni 2016.
- Muur 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de achtergevel. Ontvangen 15 juni 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 13 juni 2016.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Muur 66, voor het wijzigen van de achtergevel.
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
- Boterdijk 77, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant
van Hofstede Nooitgedacht. Bezwaar t/m 1 augustus 2016.
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan HSV Thamen voor het organiseren van een Japans Jeugdweekend op 15 en 16 juli 2016.
- Boterdijk 33, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheide
oprit en het vervangen van de bestaande brug. Bezwaar: t/m 27 juli 2016.
De Legmeer (Buitendijks, Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Weegbree 55, evenementenvergunning aan het Alkwin Kollege voor het orga-
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-

niseren van Reünie Alkwin 50 jaar op 25 juni 2016. Bezwaar t/m 27 juli 2016.
Boterbloem, Bijvoet en Madelief, evenementenvergunning verleend aan mevrouw Van Doorn voor het organiseren van een zomeravond ﬂat-concert van
muziekvereniging KNA op 5 juli 2016 van 20.00 tot 21.00 uur op het terrein
tussen bovenstaande ﬂats. Bezwaar t/m 1 augustus 2016

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld 54, melding incidentele festiviteit Hotel Hengelsport op 27 augustus
2016.
- Ebro 161, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar:
t/m 29 juli 2016.
- Kuifmees 20, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 1 augustus 2016.

Uithoorn/De Kwakel
- Evenementenvergunning verleend aan de heer Westera voor het organiseren
van de rolstoelvierdaagse van 28 juni t/m 1 juli 2016. Bezwaar t/m 28 juli 2016.
Thamerdal
- Den Uyllaan 4, onthefﬁng van het geluid aan R.K. Scholengemeenschap Thamen voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het slotfeest op 14 juli
2016 van 17.30 tot 00.25 uur. Bezwaar t/m 1 augustus 2016.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“IEPENLAAN DEELGEBIED 7”

Toelichting
In de herstructurering van de Iepenlaan was in het gebied ten noorden van de
woonkavels aan de Iepenlaan grootschalige duurzame glastuinbouw voorzien.
Door veranderingen in de economische situatie en een afnemende vraag naar
glastuinbouw heeft de gemeenteraad in juni 2014 besloten af te zien van nieuwe
grootschalige glastuinbouw en een alternatieve bestemming voor dit deel van het
gebied op te stellen. De visie Inrichting Iepenlaan Noord, vastgesteld door de raad
in april 2015, geeft invulling aan deze opdracht. Onderhavig voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 is de uitwerking van deze visie, waarbij de visie is vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan.
Daarnaast wordt Iepenlaan 44 met dit bestemmingsplan meegenomen.

Inspraak
Het voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 7” ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 1 juli 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 29 juni 2016

START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“NOORDDAMMERWEG 44”

Toelichting
Door de omlegging van N201 heeft de oude N201, nu de N196, een andere verkeersfunctie gekregen. Van provinciale weg heeft het nu de functie van een gebiedsontsluitingsweg gekregen. Dit heeft ook invloed op de verkeersintensiteit.
Eerder is het verzoek ingediend door de eigenaar van het perceel Noorddammerweg 44 om de bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Een woonbestemming op deze locatie was niet mogelijk vanwege het verkeerslawaai afkomstig van de N201/N196. Door de gemeente is aangegeven dat na omlegging
van de N201 onderzocht gaat worden of deze mogelijkheid er nu wel is. Met dit
bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om voor het
perceel een woonbestemming op te nemen.
Inspraak
Het voorontwerp “Noorddammerweg 44” ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 1 juli 2016 tot en met donderdag 14 juli 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 29 juni 2016

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“IEPENLAAN DEELGEBIED 6”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6 met identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPIepenlaanD6-OW01 met ingang van vrijdag 1 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting Ontwerpbestemmingsplan
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. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in te delen. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan; woonkavels in het woonlint aan de Iepenlaan met aan de zuidzijde een openbaar groengebied tot aan de Vuurlijn. Tussen de woningen en het openbaar groengebied is een
zone voorzien van weidekavels die een overgang vormen van privé naar openbaar gebied. 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 bestemmingsplan betreft het zesde en tevens laatste bestemmingsplan dat voor het zuidelijke project van Iepenlaan in procedure gaat. Het bestemmingsplan voor deelgebied 6 heeft betrekking
op de percelen Iepenlaan 10, Iepenlaan 36 en Iepenlaan 37-39, waarbij de woonkavels en de aansluitende weidekavels worden in bestemd De gronden achter de
woonkavel van Iepenlaan 37-39 worden tevens meegenomen, zodat deze groen
ingericht kunnen worden.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf maandag 11 juli 2016 t/m zondag 21 augustus 2016 ter inzage en is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken 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, 29 juni 2016

De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

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

Een steentje bijdragen aan de samenleving
zich aan moet houden. Dat
beperkt onze beleidsvrijheid.”
Boonman: “Wat ik minder
vind, is dat als ik overtuigd
bent van een zaak ik deze niet
altijd kan ‘binnenhalen’. Dat
is vooral vervelend als dat niet
gebaseerd is op de inhoud,
maar op het politieke ‘spel’.”

Frans Boonman, Fractie Ons Uithoorn (links) en
Ferry Hoekstra, Fractie Gemeentebelangen (rechts).

Ferry Hoekstra raakte per toeval in gesprek met
de fractievoorzitter van Gemeentebelangen.
Voor hij het wist, stond hij op de kieslijst.
Frans Boonman was al politiek actief vanuit de
overtuiging “dat het binnen Uithoorn anders kan
en moet”. Niet veel later werd hij raadslid voor
Ons Uithoorn. Beiden zitten sinds 2014 in de
gemeenteraad. Hoe is het ze tot nu toe vergaan?
Meneer Boonman, wat
bedoelt u precies met
“dat het binnen Uithoorn
anders kan en moet”?
Boonman: “Ik vind dat het
gemeentebestuur dichter
bij de inwoner moet worden

gebracht en ben ervan overtuigd dat dit kan. Daarom
vind ik het van belang om
midden in de samenleving te
staan en stem mijn acteren
af op wat ik daar tegenkom.”
Hoekstra: “Het is ook mooi

om mee te kunnen praten
en beslissen over keuzes die
gemaakt moeten worden om
zo een steentje bij te dragen
aan diezelfde samenleving.”
U bent nu twee jaar raadslid, wat is u tegengevallen?
Hoekstra: “Wat ik vind tegenvallen zijn de beperkingen
waar wij als gemeenteraad
tegenaan lopen in de beleidsen besluitvorming. Er is een
overkoepelende wet- en regelgeving waar een gemeente

Wat hebben jullie tot nu
toe wél ‘binnengehaald’?
Boonman: “Onze ‘successen’
zijn niet altijd voor iedereen
zichtbaar, maar we hebben
ons nadrukkelijk beziggehouden met gymonderwijs
en sportzalen, veiligheid en
onderhoud van de Vuurlijn
en het meer faciliteren van
evenementen.”
Hoekstra: “Ik ben trots
op de uitvoering van het
VSP De Kwakel en op de
oplevering van het eerste
deelproject van het Masterplan Dorpscentrum.”
Wat vindt u zo leuk aan
het ‘Raadslidmaatschap’?

Boonman:
“Ik vind het van belang om midden
in de samenleving te staan.”
Boonman: “De menselijke
kant van het met elkaar
omgaan en het wisselen
van argumenten. De relatie
tussen de raadsleden onderling is goed. We kunnen een
verschil van inzicht hebben,
maar tegelijkertijd goed met
elkaar door een deur.”
Hoekstra: “Daar sluit ik me
volledig bij aan. Ondanks
dat de fracties op sommige
vlakken van mening verschillen, blijven de onderlinge verhoudingen goed.”
U bent halverwege het
raadslidmaatschap, wat
wilt u nog bereiken?
Boonman: “Ons cultureel
erfgoed gaat me bijzonder
aan het hart. Daarnaast
vind ik dat we zorgvuldig
moeten omgaan met onze

Hoekstra: “De overkoepelende wet- en
regelgeving beperkt onze beleidsvrijheid.”
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woonomgeving. Daar wil
ik me de komende twee jaar
voor inzetten.”
Hoekstra: “Ik wil dat er nog
deze raadsperiode een vervolg wordt gegeven aan de
uitvoering van het Masterplan Dorpscentrum. Tot op
heden zit hier door externe
ontwikkelingen nog weinig
vooruitgang in.”
Hoe ziet u uw politieke
toekomst?
Boonman: “Ik zie mijzelf niet
echt als politicus dus wat de
toekomst wat dat betreft gaat
brengen, zullen we moeten
zien. Wel wil ik in een of
andere vorm wat voor de
samenleving blijven doen.”
Hoekstra: “Ik zou graag nog
een volgende periode als
raadslid willen meemaken.
Het geeft mij zoveel
voldoening om op deze
manier betrokken te zijn
bij de samenleving.”

RAADSAGENDA
Datum: 30 juni 2016
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, agenda 19.30 uur*

2

Inspreken burgers

3

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

4

Integrale behandeling
van de rekening 2015,
1e voortgangsrapportage
en de kadernota 2017,
19.40 uur

*Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raads
vergadering is op donderdag
29 september 2016.
Alle commissievergaderingen
vinden plaats in de week
van 12 september 2016.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.

