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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 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:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
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iD kaart voortaan gratis voor
14 jarigen en ouder
De Hoge Raad heeft 9 september
2011 besloten dat gemeenten geen
geld meer mogen vragen voor het
verstrekken van een identiteitskaart.
De meeste burgers schaffen deze
kaart namelijk aan vanwege de wettelijke identificatieplicht die sinds
2005 voor iedereen vanaf 14 jaar
geldt. De identiteitskaart wordt dus
gratis voor iedereen vanaf 14 jaar.
Voor personen jonger dan 14 jaar
geldt dat de legesheffing tot nader order wel in tact blijft.
Vanaf maandag 12 september 2011
hoeft u aan de balie niet meer te betalen voor een identiteitskaart indien
u 14 jaar of ouder bent. De uitspraak

geldt alleen voor de basiskosten van
een identiteitskaart. Extra kosten zoals bijvoorbeeld voor een spoedaanvraag of in verband met vermissing
moeten nog wel betaald worden.
De gemeente Uithoorn onderzoekt
de gevolgen van het besluit van de
Hoge Raad. Onder andere de vraag
of het besluit ook met terugwerkende
kracht geldt. Indien dat het geval is,
krijgen de personen die het betreft zo
spoedig mogelijk persoonlijk schriftelijk bericht. Houdt u voor verdere ontwikkelingen ook onze website
www.uithoorn.nl in de gaten.
Voor het aanvragen van een identiteitskaart kunt u telefonisch een afspraak maken via (0297) 513 111.
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Vanaf 14 september heeft de
gemeenteraad een eigen website
Na wekenlange voorbereidingen heeft de gemeenteraad van Uithoorn
een eigen website. Op deze website vindt u onder andere informatie over:
- Nieuws rondom de gemeenteraad;
- Agenda’s van raadsvergaderingen;
- Wie de gemeenteraadsleden zijn en wat de gemeenteraad doet.
Op deze wijze hoopt de gemeenteraad overzichtelijk te maken wat de
rol van gemeenteraadsleden is, waar zij voor staan en hoe u een gemeenteraadslid kunt benaderen.
Bent u geïnteresseerd ga dan naar www.uithoorn.nl en via de zogenaamde banner komt u op de raadswebsite.
Mocht u willen meedenken over de raadswebsite stuur dan een berichtje naar griffie@uithoorn.nl

Onderzoeken schanskerk
begonnen
De gemeente en het bestuur van de
Rooms Katholieke Parochie Emmaus hebben opdracht verleend voor
twee onderzoeken die bepalend zijn
voor de keuzes voor de toekomst van
het kerkgebouw aan de Schans en
zijn mogelijke functies. De onderzoeken zijn onlangs gestart.

Onderzoek naar fundering

Een onderzoek naar de fundering
van de Schanskerk moet uitwijzen
of de huidige fundering voor de komende veertig jaar voldoende draagkracht heeft en stabiliteit geeft om het
gebouw te handhaven. Daarnaast
moet het onderzoek antwoord geven
op de vraag of de huidige fundering
voldoende sterk is om één of meerdere verdiepingsvloeren in de kerk aan
te brengen.

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info

i

14 sePtemBeR 2011

Geotechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek moet dui-

delijk maken in hoeverre bouwactiviteiten in het gebied rond de kerk (boven- en ondergronds) van invloed zijn
op de fundering en stabiliteit van het
kerkgebouw. Het onderzoek zal ook
uitwijzen welke kansen en beperkingen er zijn voor de hoeveelheid bebouwing.
Eind 2007 heeft het parochiebestuur
op last van de verzekeringsmaatschappij besloten om de kerk buiten
gebruik te stellen vanwege de slechte bouwkundige staat. Het gebouw
is later ook ‘ingepakt’. In 2009 heeft
de gemeenteraad, na diverse oproepen uit de bevolking, besloten zich in
te spannen om delen van het kerkgebouw voor Uithoorn te behouden
vanwege het beeldbepalende karakter. Daarnaast heeft de gemeente plannen voor de ontwikkeling van
het gebied rond de Schanskerk. In
het Masterplan Dorpscentrum is hiervoor de basis gelegd.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.
middag

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclusief 1x
koffie/thee).
t/m 2 okt.
Expositie Vanishing Landscapes/ The Volgermeer recreated.
Fototentoonstelling met werk van Daan Zuijderwijk en Maaike
Vergouwe. Donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur. Weekend:
12.00-17.00 uur. 10 september 10.00-17.00 (open monumentendag) Toegang gratis. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50
Uithoorn. Contact: info@galeriefortaandedrecht.nl en www.galeriefortaandedrecht.nl.
t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
13 sept.
Bingomiddag, Bingo met fraaie prijzen, 13.30-16.30 uur Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1 Uithoorn. Toegang: gratis. Contact: H.
Elserman Tel.: 0297-566501 of h.elserman@hetnet.nl
t/m 22 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend
9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86, Uithoorn Kosten: € 130,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
14 sept.
Kinderboerderij De Olievaar, speurtocht, 13.30-15.30 uur. Huifkartocht, schminken en consumptie, kosten € 2,-.

15 sept.

Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 uur, kosten: € 5,- (incl. thee en teksten)
16 sept.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten: € 2,- p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
16 sept.
Kermisfilm & fotoavond van Paparazzi Media De Kwakel; aanvang: 21.00 uur in Bar ’t Fort De Kwakel.
17 sept.
Actieve Sportmarkt voor basisschoolleerlingen, Amstelplein,
11.00-14.00 uur, vrij toegang
18 sept.
Sing In + Opera uitvoering, Buurtbeheer Europarei: bij ’t Buurtnest, 14.00-16.00 uur
18 sept.
Opening cultureel seizoen, openluchtconcert KNA, Thamerkerk,
start 12.30 uur, toegang gratis. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
20 sept.
Ayurvedisch koken, kookstudio Uithoorn, 09.30-15.00 uur. Kosten: € 55,-.
20-30 sept. Expositie ‘360 graden Uithoorn’, De Fotokring Uithoorn bestaat
40 jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze expositie in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16,
1423 AJ Uithoorn. Openingstijden maandag t/m donderdag 8.3017.00 uur en vrijdagen van 8.30-14.00 uur. Toegang gratis.
20 sept.
Dames truien en vesten verkoop in wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Aanvang: 14.00 uur. Entree gratis.
24 sept.
Burendagbrunch in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Opgeven via tel.:
567209.
30 sept.
Shantykoor De Turfschippers, 14.30 uur. wijksteunpunt Bilderdijkhof. Zaal open: 14.00 uur. Kosten: € 7,50 (incl. koffie en thee) of
€ 12,50 (incl. koffie, thee en maaltijd). Kaarten te koop in wijksteunpunt. Info: 567209
22-25 sept. Snuffelmarkt, C. Verolmelaan 160-166
24 sept.
Buurtendag, Amstelplein, 13.00-17.00 uur http://buurtbeheer.uithoorn.nl/
25 sept.
Klaas Bakker Pianorecital, pianomuziek en beelden onder de titel “Een reis naar Majorca”, Thamerkerk, start 14.30 uur. Kosten:
€ 12,- Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
30 sept.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om
19.30 uur. Kosten: € 2,00 p.p. (inclusief 1x koffie/thee).
30 sept.
Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur.
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com
evenementen vanaf oktober 2011 staan op
www.uithoorn.nl
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE 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, tel. 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.

TER INZAGE
Permanent:
- V erordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de
Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008,
de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en de Bouwverordening 2007.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.

Tijdelijk:
- Opheffen stopverbod eigen terrein serviceﬂat Thamerhorn. Ter inzage van 17 augustus
t/m 28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-51311.
- Uitbreiding parkeerverbod in de Stationsstraat ten behoeve van het evenement Tropical Night op zaterdag 27 augustus 2011. Ter inzage van 17 augustus t/m 28 september
2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Voet/Beachvolleybalevenement zondag 21 augustus 2011. Ter inzage van 17 augustus tot en met 28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inzage van 31
augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter inzage
van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Irislaan 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Ontvangen 6 september 2011.
KENNISGEVING TOEPASSING WIJZIGINGSBEVOEGDHEID
BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat met toepassing van artikel 29 van het bestemmingsplan Landelijk gebied gebruik is gemaakt van de
wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het genoemde bestemmingsplan voor het hierna te noemen perceel:
De Kwakel
- Noorddammerweg 15, het wijzigen van de bestemming van het perceel van bedrijven
in werken in het groen.

Genoemd besluit ligt van 16 september tot en met 27 oktober 2011 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Verzonden: 2 september 2011.
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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 2, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevelkozijn in de voorgevel en de rechter zijgevel. Bezwaar: t/m 18 oktober 2011.
- Schans, vergunning aan PVDA en DUS! voor het organiseren van de streekmarkt op 10
september 2011 van 10.00 tot 16.30 uur. Onthefﬁng artikel 35 Drank en Horecawet aan
de heer Roijen voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de streekmarkt op 10 september 2011 van 10.00 tot 16.30 uur. Bezwaar t/m 19 oktober 2011

Zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 11, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een WMO-unit. Bezwaar: t/m 17 oktober 2011.
- Potgieterplein, vergunning aan Zala Express voor het innemen van de standplaats met
een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van diverse snacks op dinsdag en woensdag middag vanaf 13 september 2011. Bezwaar t/m 21 oktober 2011
Bedrijventerrein Uithoorn
- Chemieweg 199, melding ontvangen van Portokabin B.V. voor het verbreden van de uitweg van het perceel Chemieweg 199 naar de Chemieweg.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan Zala Express voor het innemen van de
standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van diverse snacks op
vrijdag en zaterdag middag vanaf 13 september 2011. Bezwaar t/m 21 oktober 2011
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij drie meldingen hebben
ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
- Uba Bouw, voor het tijdelijk plaatsen van een propaantank, 3000 liter ten behoeve
van de keetverwarming op de locatie ter hoogte van de bouwlocatie Park Krayenhoff/
Watsonweg te Uithoorn.
- Hogenhout Opslag en Logistiek voor het oprichtingen van een opslaglocatie aan Wiegerbruinlaan 4-6 te Uithoorn
- Auke Jansen Meubelmakerij voor het oprichten van een meubelmakerij op de locatie C.
Verolmelaan 202 te Uithoorn.

Op deze inrichting 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, 14 september 2011

WWW.UITHOORN.NL
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Het groene Hart in de achtertuin,
Amsterdam in de voortuin
Raadsleden zijn natuurlijk veel in de gemeente Uithoorn
te vinden. Maar waar? We gaan op stap met Robert Timmers,
raadslid voor Gemeentebelangen.
hing er laaghangende ochtendmist. Dat zag er geweldig uit.”
Ook het dierenrijk is veelvuldig
aanwezig. “Als je geluk hebt zie
je zelfs lepelaars.”

Aan de oevers van de Amstel
wordt Robert Timmers
enthousiast van alle kansen
die de rivier Uithoorn biedt.
“Dit is een goudmijntje. Een
prachtige plek waar we in
zowel de zomer als de winter
het centrum van Uithoorn
kunnen aankleden. In de zomer
heerlijk gevulde t errassen en
in de winter historische schepen die aanmeren.” De favoriete
plek van het Gemeentebelangen raadslid is echter niet aan
deze meanderende rivier, maar
bij het natuurgebied rondom
het Zijdelmeer. Iedere dag
brengt hij het een bezoekje.
“Ik loop hier ‘s ochtends altijd
hard. En het mooie is: het is
iedere keer anders. Vanochtend

Contact
Robert Timmers is graag in
contact met de mensen uit
Uithoorn. De zaterdag van hem
staat in het teken van wandelen
door de buurten van Uithoorn
en de Kwakel. “Voeling houden
met de bewoners is één van de
belangrijkste taken die ik heb.”
Los van achterhalen wat de
bewoners bezighoudt, is
Timmers vooral een raadgever.
“Niet alles gaat via de gemeenteraad. Een belangrijk deel van
mijn tijd investeer ik in het verwijzen naar de mogelijkheden
van inwoners om invloed uit te
kunnen oefenen. Dat hebben
we in het leven geroepen om
meer verantwoordelijkheid
aan de buurt te geven. Dan
moeten buurtbewoners dat natuurlijk wel weten te vinden.”

Cultuur
De kansen voor de gemeente
Uithoorn liggen volgens
Timmers voor het oprapen.
“We hebben veel toeristen in
ons centrum. Er was altijd
een keurige folder met de
beeldenroute. Die is verdwenen en die mis ik.” Daarom
wil hij de folder met de
historische wandelroute
door het centrum terug.
“We moeten onze toeristische
bezoekers koesteren. Ze
tonen tenslotte oprechte
interesse in ons prachtige
dorp”, aldus het raadslid.
Dat zijn gemeente strategisch
ligt, hoef je Robert Timmers
ook niet uit leggen. “Uithoorn
ligt op het kruispunt
van de drie prachtige
provincies Utrecht en
Noord- en Zuid-Holland.
We hebben het Groene
Hart in onze achtertuin en
de cultuur van Amsterdam
in onze voortuin. Een
geweldige combinatie.”

v i j F
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In de rubriek ‘5 vragen
aan’ voelen we raadsleden van de gemeente
Uithoorn aan de tand.
In de eerste aflevering
Rob de Boer, bezig
aan zijn tweede
termijn als raadslid
namens de PvdA.

1

Wat drijft je om
voor een tweede
termijn raadslid te zijn?
“Als raadslid ben je volledig
onderdeel van het gemeentebestuur. Samen met mijn
20 andere collega’s kan ik

a a n
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De grap is: op de onderwerpen
waar veel strijd is, krijg je als
individueel raadslid nooit
volledig je zin.”

4

2

Wat heb je geleerd
over armoede?
“Er zitten een hele hoop
facetten aan armoede.
Ik besef dat ik die nooit helemaal zal ervaren of
begrijpen, maar ik kom
dankzij dit werk wel een
stuk dichterbij. Net als zoveel andere zaken die in de
lokale gemeenschap spelen.”

“Wat weet je van armoedebeleid
met twee auto’s voor de deur?”
gemeenteprocessen vormgeven en bijsturen. Ondanks
dat we, met 28.000 inwoners,
relatief klein zijn, gebeurt
er toch heel veel in Uithoorn.
Daarnaast koester ik mijn
contact met de inwoners.
Je leert zo veel facetten van
het leven kennen, want
wat kom je anders van
armoedebeleid te weten als
je zelf twee auto’s voor de
deur hebt staan?”

b O e R

3

Welke onderwerpen
hebben je interesse?
“De veelzijdigheid spreekt me
aan. Het ene moment hebben
we het over wat er moet
gebeuren met de flats aan de
Europarei. Vervolgens discussiëren we over het groenbeleid of de lantaarnpalen.
Het dorpse karakter van
Uithoon en de Kwakel, en de
trend om steeds hoger te
bouwen, spreken me aan.
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is dat niet frustrerend.
je steekt veel tijd
in de gemeente, maar je
invloed is beperkt?
“Dat heet democratie. Je zult
het moeten accepteren, want
de voordelen van het democratisch systeem zijn groter
dan de nadelen. Ik geloof
daar voor 100 procent in.
Gelukkig zijn er veel ook
plannen die de revue passeren
waar we met alle raadsleden
volmondig ‘ja’ op antwoorden.
We zijn als raadsleden het
gemeentebeleid vooral aan
het uitbalanceren.”

5

Komt er een
derde termijn?
“Ik geniet van het werk als
raadslid. Ik ben met pensioen
en vind het leuk om mijn tijd
nuttig in te vullen. Na 40 jaar
wonen in Uithoorn voel ik
plichtsbesef richting deze
gemeente, maar in 2014 loopt
mijn tweede termijn af en dan
ben ik 74. Dat lijkt me een
mooi moment om te stoppen.”

Raadsagenda
Datum: 15 september 2011
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1. Opening
2. Inspreken burgers
3. Afvalstoffenbeleid,
presentatie 19.40 uur
4. Beheer en exploitatie sporten activiteitencentrum De
Scheg en Multi Functionele
Accommodatie (MFA)
De Legmeer 20.15 uur
5. Integratienota 21.15 uur
6. Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011 en de verordening
Grafrechten 2011 22.00 uur
7. Gemeenschappelijke
Regeling Openbare
Gezondheidszorg Amstelland
(GR OGZ), jaarrekening 2010
en begroting 2012 22.30 uur
Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag
29 september 2011.

