Dag van de veligheid
Op zaterdag 7 oktober organiseert
de Brandweer van Uithoorn in samenwerking met de ambulance, politie en gemeente vanaf 11.00 uur
een Veiligheidsdag bij de Brandweerkazerne aan de Zijdelweg 1 in
Uithoorn van 11.00 tot 16.00 uur.

Gem

e e nte U i t h o

orn

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

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 en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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.

Fiets ophalen
Is uw ﬁets van straat weggehaald?
Dan kunt u uw ﬁets op de gemeentewerf ophalen: Industrieweg 25. Om
uw ﬁets mee te kunnen nemen moet

Kinderspelletjes en
auto’s openknippen
Wie kennis wil maken met het werk
van de brandweer, politie en ambulance moet zaterdag 7 oktober naar
de Brandweerkazerne van Uithoorn
komen. Ervaar zelf hoe het is om
een ruimte gevuld met rook binnen
te gaan om een slachtoffer te redden. De hulpdiensten laten aan de
hand van demonstraties zien hoe ze
samenwerken. Denk aan het openknippen van een voertuig om beknelde passagiers te bevrijden,

Een avond vol
openbaringen
Voor ouders
en professionals

inloop vanaf 19.
Bovenboog
an 83
Johan de Wittla

WORKSHOPS
SOVA- KIND IN BEELD
Krijg inzicht in jouw invloed op de eigenwaarde
en de sociale vaardigheden van jouw kind
Aanmelden m.van.groeningen@meeaz.nl
Meer info www.mee.nl

SOCIAL MEDIA & JONGEREN
Jongeren zitten veel op hun mobiel… Maar
wat doen ze eigenlijk? En waar schuilen de
gevaren?
Aanmelden marcella@videt-uithoorn.nl
Meer info www.videt-uithoorn.nl

BEELDDENKEN
Leerzame workshop over visueel ingestelde
leerlingen binnen een talig onderwijssysteem
Aanmelden contact@wegwijscc.nl
Meer info www.wegwijscc.nl

Vrijwilligersmarkt

Wat ga jij doen?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Contact met surveillanten
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant van
de gemeente Uithoorn. Deze kunt
u telefonisch bereiken op nummer
(0297) 513 111 van maandag t/m
donderdag tussen 10.00 en 10.30
uur en van 13.00 t/m 13.30 uur.

19.45-21.1 30 uur

Meer info over het programma en
demonstraties? Bel of mail naar Nico
Theuns n.theuns@brandweeraa.nl
/ 06 10969744

Burgemeester of wethouder
spreken?

u aantonen dat de ﬁets uw eigendom
is. Neemt u ook een legitimatiebewijs mee. De fietswrakken die niet
zijn opgehaald, worden na 6 weken
afgevoerd en vernietigd. U kunt de
ﬁetsen ophalen op 7, 9 en 11 oktober
van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Donderdag
17
5 okt 20
5 uur

Word vrijwilliger
Interesse in en tijd voor een parttime
baan bij de brandweer? Brandweerkazerne Uithoorn is op zoek naar
vrijwilligers. Brandweerlieden van
kazerne Uithoorn vertellen op deze Dag van de Veiligheid graag over
hun ervaringen. Meer informatie is te
ook vinden op vrijwilligerbijdebrandweer.nl.

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

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Opvoeding

Informatiemarkt
Verschillende verenigingen en partners presenteren zich met informatie over veiligheid. Onder meer de
politie, gemeente, Slachtofferhulp,
EHBO vereniging Uithoorn, Veilig
Verkeer Nederland en VMB Securities zijn aanwezig op de deze Dag
van de Veiligheid.

Commissievergaderingen

Aankondiging opruimactie
ﬁetswrakken
Onze surveillanten hebben deze
week ﬁetswrakken een speciale sticker gegeven. Treft u zo’n gele waarschuwingssticker op uw fiets, haal
de ﬁets dan zelf van straat voor dat
de gemeente dit doet. Op donderdag
5 oktober en vrijdag 6 oktober 2017
halen we namelijk de gestickerde
ﬁetswrakken van straat en slaan deze tijdelijk op de gemeentewerf op.

Tijdens deze dag wordt u geïnformeerd over allerlei veiligheidszaken.
Er zijn verschillende demonstraties
van de hulpdiensten die tijdens deze
dag aanwezig zullen zijn. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan diverse activiteiten. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld hun diploma ‘spuitgast’
halen en rondritjes in de brandweerauto maken. Kortom een Dag van de
Veiligheid voor jong en oud.

Week van de

een vlam in de pan of een explosie
van een gasbusje, en het aanhouden van een arrestant met het bikerteam van de politie. Er is de mogelijkheid om een ritje te maken met
een brandweerwagen en de gator.
Kortom: een dag waar je kunt kijken,
leren en doen!

Uitnodiging Training:

Van 9 tot 5, druk in de weer. Werken,
werken, werken. Iets voor een ander doen? Andere mensen ontmoeten en mezelf ontwikkelen? Graag!
Maar of ik tijd heb voor vrijwilligerswerk? Echt niet. Fout! Kom er tijdens de Vrijwilligersmarkt op zaterdag 7 oktober achter dat er verschillende vormen van vrijwilligerswerk
zijn, waaronder ﬂexibel vrijwilligerswerk. Jij bepaalt op welk moment en
voor hoeveel uur. Talloze organisaties op het gebied van sport, educatie, kunst en cultuur, zorg en welzijn

Safety en Security in en om uw
onderneming
Ondernemers uit de gemeente Uithoorn willen graag geïnformeerd
worden over bepaalde onderwerpen
over veiligheid. Tijdens de ‘Week
van de Veiligheid’ bieden wij als gemeente een training op maat aan
voor deze ondernemers. Tijdens deze training gaan we onder andere
in op onderwerpen als: Wat te doen
bijvoorbeeld bij een hartstilstand?
Hoe werkt de Automatische Externe Deﬁbrillator (AED)? Hoe herken
ik drugsgebruik, dealen en andere
vormen van criminaliteit? En wat doe
ik ermee?
Ondernemers uit de gemeente Uithoorn zijn welkom op donderdag 12
oktober van 12.00 uur tot 15.00 uur
in Restaurant Geniet aan de Amstel,

Marktplein 2A, 1421 AC Uithoorn.
Tijdens deze bijeenkomst verkennen
we de behoefte aan meer verdieping
op deze onderwerpen. Indien daar
belangstelling voor is, is er een mogelijkheid voor een vervolgbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met
Koninklijke Horeca Nederland, de
Stichting AED Uithoorn en de gemeente Uithoorn. Het volledige programma vindt u op www.uithoorn.nl
Bent u als ondernemer geïnteresseerd in deze training, dan bent u
natuurlijk van harte welkom. Wij
verzoeken hen wel zich vóór 9 oktober a.s. aan te melden via het emailadres ingrid.raadschelders@
uithoorn.nl

maken graag kennis met jou. Wij dagen jou uit. Kom van 12.00 tot 14.00
uur naar de vrijwilligersmarkt in het
gemeentehuis, Laan van Meerwijk
16 Uithoorn. Entree is gratis. #watgajijdoen

Werk in uitvoering
N201 RICHTING VINKEVEEN
TWEE WEEKENDEN DICHT
VOOR ONDERHOUD
In oktober voert de provincie Utrecht
over een lengte van ongeveer 350
meter wegwerkzaamheden uit aan
één rijstrook op de Provincialeweg
(N201). Dit is op het gedeelte tussen de Demmerikse sluis en de verkeerslichten bij de oprit A2. Het gaat
om de weekenden van 16 en 23 oktober.
JAARLIJKSE RIOOLREINIGING
EN INSPECTIE MEERWIJK WEST
Vanaf donderdag 5 oktober tot en
met 24 november 2017 wordt het regenwaterriool in Meerwijk West gereinigd en gecontroleerd. Er zal wei-

nig overlast zijn, wellicht wat verkeersoverlast. De riolering staat
niet in verbinding met uw huisriolering, daarom hoeft u thuis geen extra
maatregelen te nemen. Heeft u nog
vragen, bel met het klantencontactcentrum van de gemeente Uithoorn
(0297) 513 111.

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:
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inspraakperiode van donderdag 7 september 2017 tot en met woensdag 18 oktober 2017 ter inzage. Inlichtingen bij A. Stevens, Duo+ vergunningen.
- Ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Inzageperiode van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017. Inlichtingen bij A.
Stevens, Duo+ vergunningen.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichting van 26 appartementen (blok A Regentes) met parkeervoorziening. Ontvangen 21 september 2017.
- Amsterdamseweg 15A, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van twee vlaggenmasten. Ontvangen 25 september 2017.
- Anthony Fokkerweg 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van
een dakverhoging. Ontvangen 26 september 2017.
De Kwakel
- Iepenlaan schuin achter 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken
van de muurdoorbraak. Ontvangen 11 september 2017.
- Bedrijvenweg 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichting en beperkte milieutoets. Ontvangen 18 september 2017.
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-

Mijnsherenweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak. Ontvangen 22 september 2017.
Mijnsherenweg 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijking van het
bestemmingsplan voor de realisatie van een Bed en Breakfast. Ontvangen 15
september 2017.
Achterweg 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van kassen. Ontvangen 28 september 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Bertram 221, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een bestaande schuur. Ontvangen 23 september 2017.

Dorpscentrum
- Amstelplein 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van Albert
Heijn, Ontvangen 21 september 2017.
- Amstelplein, aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen
van 1 t/m 31 december 2017. Ontvangen 19 september 2017.
- Willem-Alexanderpoort 62-64, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
en drank- en horecavergunning van La Nuova Riva. Ontvangen 8 september
2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van de
muurdoorbraak. Ontvangen 11 september 2017.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- N196, aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een busbaan en
afwaardering van de N196. Ontvangen 2 september 2017.
- Marktplein, Amstelplein, Zijdelwaard en Kerklaan. Aanvraag evenementenvergunning voor de intocht van Sinterklaas op 18 november 2017 en de uittocht
van Sinterklaas op 6 december 2017. Ontvangen 12 september 2017.
- Aanvraag evenementenvergunning voor de Polderschaatstocht Uithoornse
polder. Ontvangen 6 september 2017.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Vuurlijn 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bijgebouw.
- Dwarsweg 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
CO2 tank.

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.

-

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Noorddammerweg 1c en 3 te De Kwakel, omgevingsvergunning voor het bedrijfsmatig exploiteren van een parkeerterrein. (verzonden 21 september 2017)
Iepenlaan, kavel 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning. (verzonden 2 oktober 2017).
Poelweg hoek Steenwijcklaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een kantoorvilla. (verzonden 3 oktober 2017).

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
- Nijverheidsweg 8, omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden
van een bedrijfspand. (verzonden 29 september 2017).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 50, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan Het Pannenkoekenfort B.V. voor het exploiteren van het Pannenkoekenfort t/m 28 september 2020. (verzonden 28 september 2017).

De Kwakel
- Vuurlijn 29, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. (verzonden 18 september 2017).

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20

-

reclameborden van 9 t/m 22 oktober 2017 om bekendheid te geven aan de verkeersveiligheid campagne “Fietsverlichting”. (verzonden 28 september 2017).
Vergunning verleend aan de heer Börger voor het plaatsen van 20 reclameborden van 10 t/m 30 oktober 2017 om bekendheid te geven aan Qua Kunst
& Ambacht. (verzonden 28 september 2017).

Bekendmaking openbare vergaderingen welstandscommissie.
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
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den in 2020 ruim onder
de norm ligt, grotendeels
dankzij ‘stillere vliegtuigen’.
En dus is er volgens
de luchthaven flink veel
ruimte voor meer groei.
In eerdere interviews heeft
de topman van Schiphol,
Jos Nijhuis, zich daar ook
al over uitgesproken.

Wellicht heeft u het in de krant of in
het nieuws voorbij zien komen: afgelopen
woensdag 27 september lekte Schiphol
gegevens uit de nieuwe Milieu Effect
Rapportage (MER). Uit die gegevens zou
blijken dat het aantal mensen dat last heeft
van vliegtuighinder in de omgeving van
Schiphol ‘veel lager ligt dan altijd gedacht’.
Schiphol baseert deze
conclusie op een rapport dat
bij vrijwel niemand bekend
is, ook niet bij het gemeentebestuur van Uithoorn.
Schiphol doet haar bizarre
uitspraak op basis van
berekeningen met een nieuw
Europees rekenmodel.

Deze berekeningen zouden
aantonen dat in 2020 slechts
117.500 mensen ‘ernstig
gehinderd’ worden door
vliegtuiglawaai, in plaats
van het afgesproken maximum van 166.500 mensen.
Schiphol beweert nu dat
het aantal ernstig gehinder-

De praktijk leert echter
dat we steeds meer last
hebben van vliegtuiglawaai
in Uithoorn. Wij zijn daarom
fel tegen een verdere groei
van Schiphol als dat betekent
dat er meer vliegtuigen
over Uithoorn gaan.
U kunt ervan uitgaan
dat we ons hier maximaal
tegen zullen verzetten.
Uitgelekte MER geeft
gunstig beeld van Schiphol
Wat de gelekte MER verder
voor Uithoorn betekent
is nog moeilijk te zeggen,
omdat de gegevens die
Schiphol heeft gelekt niet
de definitieve gegevens zijn.
Schiphol heeft geshopt
in de voorlopige resultaten
(die alleen Schiphol kent)
en naar buiten gebracht
wat Schiphol goed uit kwam.
De MER is nog niet af en
dus nog niet gepubliceerd.
Staatssecretaris Dijksma
gaf tijdens een debat in

“Door toenemend lawaai van vliegtuigen verzetten
we ons maximaal tegen een verdere groei van Schiphol”
de Tweede Kamer aan
dat ze boos is op Schiphol
vanwege het lekken,
omdat ‘de werkelijkheid
veel genuanceerder ligt
dan ze door Schiphol wordt
weergegeven’. Die boosheid
delen wij – en de hele
omgeving met ons.
Als we desalniettemin
even uitgaan van het door
Schiphol gelekte kaartje
dan zien we dat Uithoorn
in zijn geheel buiten de
zogenoemde ‘LIB4-zone’
komt te liggen. De LIB4-zone
is een zone waarin de geluidsbelasting zo hoog is dat er
ernstige bouwbeperkingen
gelden. In eerdere versies
van de MER (d.d. 2016)
kwam Uithoorn voor een
groot gedeelte binnen die
LIB4-zone te liggen. Nu blijven we er op miraculeuze
wijze geheel buiten, net als
eigenlijk alle gemeenten
rondom Schiphol. Dat
betekent dat de nieuwe
berekeningen erop zouden
wijzen dat het met de geluidsbelasting in Uithoorn en
andere gemeenten onder
de rook van Schiphol,

waaronder bijvoorbeeld
Aalsmeer, reuze meevalt.
Deze aanname vinden we
absurd: het strookt niet met
de werkelijkheid die wij
dagelijks ervaren – en ook
niet met eerdere berekeningen. Wij vinden daarom
dat de MER-resultaten zo
snel mogelijk openbaar
moeten worden en zo snel
mogelijk onafhankelijk
moeten worden getoetst.
Het is wat ons betreft
volstrekt onacceptabel dat
Schiphol op schaamteloze
wijze de discussie over de
toekomst van de luchthaven
en het gebied eromheen
probeert te beïnvloeden,
door te strooien met
cijfers die voor niemand
controleerbaar zijn.
Toename overlast Schiphol
Want welke rekentruc
Schiphol ook mag gebruiken:
de overlast in Uithoorn
is de afgelopen jaren alleen
maar toegenomen. Vanaf

de Aalsmeerbaan, de baan
waar inwoners van Uithoorn
de meeste hinder van ondervinden, startten in 2016
bijna 60.000 vliegtuigen.
Dat zijn meer starts dan vanaf
de Polderbaan, die in principe
de voorkeur heeft boven
de Aalsmeerbaan omdat
daar veel minder mensen
onder wonen. Vliegtuigen
komen sinds twee jaar ook
nog eens veel lager over
vanwege een nieuwe startprocedure. Dit alles zorgt
ervoor dat er voor de inwoners
van Uithoorn nauwelijks
meer momenten van rust zijn.
Wat ons betreft is deze doorzichtige actie van Schiphol
alleen maar extra reden om
1 te zorgen dat de MER
zo snel mogelijk
openbaar wordt en
2 volop te blijven vechten
voor hinderbeperking
in Uithoorn. En dan
niet op papier - maar in
de werkelijkheid.

“De MER-resultaten moeten
zo snel mogelijk openbaar worden”

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn Concept, ontwerp & redactie Merktuig, Amsterdam
Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@Uithoorn.nl

De leden van
de werkgroep Schiphol.
Van links naar rechts
Nick Roosendaal (raadslid VVD),
Hans Bouma (wethouder Schiphol),
Jordy Keimes (raadslid CDA),
Elfriede Henraat (raadslid DUS!),
Els Gasseling (raadslid PvdA)
en Herman Bezuijen (raadslid
Gemeentebelangen).

