
Daniel Wolffensperger is al negen jaar raadslid van de VVD. Er is 
veel veranderd, maar Daniel zijn betrokkenheid is gelijk gebleven.

“Als gemeenteraad willen wij het beste voor onze gemeente.”
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Een bijdrage uit 
betrokkenheid  
Los van zijn studieperiode 
heeft Daniel zijn hele leven 
in Uithoorn gewoond. 
Toen hij terugkwam uit 
Maastricht wilde hij zich 
graag meer verdiepen in de 
gemeente. Daniel: “Het is zo 
fi jn om te wonen in Uithoorn. 
Het ligt centraal in de 

Randstad, met mooie 
voorzieningen en groene 
voorzieningen nabij, maar 
zonder stedelijke drukte. 
Een ander leuk aspect zijn 
de vele activiteiten. In 
Uithoorn kun je terecht 
voor sport, cultuur, uitgaan 
en evenementen. Wat wil 
je nog meer? Ik heb mij 
altijd betrokken gevoeld 

bij de gemeente. Na mijn 
studietijd besloot ik dat het 
tijd was mijn betrokkenheid 
handen en voeten te geven. 
Een vriend snuffelde 
destijds aan de politiek en 
ik vergezelde hem naar een 
raadsvergadering. Ik werd 
gelijk enthousiast. Er was 
een boeiend onderwerp 
gaande. En er werden zaken 

Daniel Wolffensperger, Raadslid VVD 

R A A D S A G E N D A

Datum: 24 september 2015 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 19.30 uur*

2   Inspreken burgers 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college, 19.35 uur

4   Bestemmingsplan 
Europarei Midden, 
19.40 uur

5    Bestemmingsplan 
Iepenlaan deelgebied 3, 
20.40 uur

*Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op 
donderdag 25 oktober 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week 
van 13 oktober. Volg ons 
op Twitter @RaadUithoorn.

Een bijzondere begroting
Daniel: “Ik zit in de 
commissie Organiseren. 
Momenteel houd ik mij 
bezig met fi nanciële 
aangelegenheden. Dat is 
nu, eind september, erg 
belangrijk.Voor de zomer 
zijn er namelijk kaders 
vastgesteld waar de 
begroting van 2016 
aan moeten voldoen. Nu 
is de hamvraag natuurlijk: 
is dit haalbaar zonder groot-
schalige bezuinigingen? 

Voor het eerst sinds jaren 
lijkt het antwoord ‘ja’ te 
zijn. Zoals het er nu uitziet 
vinden er voor 2016 geen 
ingrijpende bezuinigen 
plaats. Natuurlijk moeten 
we zuinig blijven doen 

besproken waarvan je direct 
het effect ziet op het welzijn 
van bewoners. Ik realiseerde 
mij gelijk dat je werkelijk 
een bijdrage kunt leveren. 
Als je een of twee keer naar 
een raadsvergadering gaat 
als publiek, valt het op. 
Eigenlijk werd ik vrij snel 
benaderd of ik interesse had 
in de politiek. ‘Ja’ was mijn 
volmondige antwoord. 
De keuze voor de VVD was 
snel gemaakt. Voor mij is 
het altijd al de VVD geweest. 
Dit is een prachtige manier 
om mijn betrokkenheid bij 
de gemeente te tonen en iets 
voor de omgeving te kunnen 
betekenen. Na negen jaar 
denk ik daar nog steeds 
hetzelfde over.  Raadslid zijn 
heeft veel positieve kanten.” 
Daniel lacht: “Het enige is, 
naast mijn fulltime baan, 
de 10 á 15 uur per week die 
ik aan de politiek besteed en 
mijn gezin heb ik alleen weinig
 tijd meer voor hobby’s.”  

en bijvoorbeeld de 
reserves aanvullen. 
Maar het streven om 
de stijging van de lokale 
lasten te beperken met 
maximaal 1- of 2% 
lijkt haalbaar.”

Sympathieke 
samenwerking
Daniel: “Ook in de lokale 
politiek komt het voor 
dat raadsleden het niet 
met elkaar eens zijn. 
Maar onze gemeenteraad 
heeft altijd een gezamenlijk 
vertrekpunt: wij willen 
het beste voor onze 
gemeente. Dat betekent 
in de praktijk dat de 
politieke verschillen 
vooral in nuances zitten. 
Als je openstaat voor 
elkaars standpunten, 
kun je het meest effi cient 
zoeken naar oplossingen. 
En al zeg ik het zelf: daar 
zijn we goed mee bezig!”  

“Ik houd mij bezig met het hete 
hangijzer dat begroting heet.”

“In de lokale politiek kun 
je echt iets betekenen voor het 

welzijn van de inwoners.” 

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

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten




