
Toelichting begroting 

Dagmar Oudshoorn: 
‘Uithoorn wordt op de toekomst voorbereid’ 
Uithoorn wordt op de toekomst voorbereid. Finan-
cieel gezond zijn en blijven is dan een belangrijke 
voorwaarde. De eerste taak voor ons als college is 
volbracht, we hebben een sluitend begroting 2012 
en een sluitende meerjarenperspectief tot 2015. 
Maar we zijn er nog niet, want onze verantwoorde-
lijkheid gaat verder. Ook na 2015 moeten onze op-
volgers verder kunnen met een fi nancieel gezonde 
gemeente. Uithoorn heeft daarvoor wel het funda-
ment, maar het huis is nog niet af. 

Dat Uithoorn nog wat te bouwen heeft, komt ook 
naar voren uit de bestuurskrachtmeting. Met de E-
dienstverlening zitten we op de goede weg: alle ge-
meentelijke producten zijn straks via één (digitaal) 
kanaal beschikbaar voor onze inwoners, makkelijk 
en effi ciënt. Tegelijkertijd is de ambitie dat de wat 
minder ‘digi-onderlegde’ burger ook makkelijk en 
effi ciënt in ons gemeentehuis terecht kan, name-
lijk via één loket. 

Die toekomst van Uithoorn is niet alleen zaak van 
het college en/of raad, maar ook steeds meer een 
zaak van u als inwoner. Of het nu gaat over veilig-
heid of over deelnemen aan plannen. U helpt mee 
aan de veiligheid in uw buurt door bijvoorbeeld in 
uw huis rookmelders te installeren of goede sloten 

op ramen en deuren te plaatsen. U maakt verschil 
in uw buurt als u niet alleen meedenkt over het ver-
beteren van de leefbaarheid in uw buurt, maar ook 
nog een stap verder gaat door een ‘buurtschoon-
maak’ te organiseren. En zo wordt u door mee te 
doen steeds meer een partner van de gemeente. 
Participatie is een recht van iedere inwoner, maakt 
u daar vooral gebruik van. Maar wees u ervan be-
wust dat niet iedereen hetzelfde wil. Uiteindelijk 
zullen wij als college en/of de raad de belangen 
van verschillende participanten tegen elkaar afwe-
gen en tot een beslissing komen. Dan is er ook wel-
eens een teleurstelling te verwerken. 

Naast samenwerking met u staat ook samenwer-
king met andere partijen: bijvoorbeeld gemeenten, 
bedrijven of andere overheden, hoog op ons ver-
langlijstje. Vooral in de zorg willen we met ande-
re partijen samenwerken. Die sluitende zorgketen 
moet gerealiseerd worden. Dan kunnen we de ex-
tra taken die het Rijk op ons bordje legt, prima aan, 
ook als we minder middelen tot onze beschikking 
hebben. 

Zo werkt Uithoorn aan de toekomst, samen met an-
deren, samen met u! 

Maarten Levenbach:
‘Het wordt er niet makkelijker op’
Het voelt inmiddels als een herhaling van zetten, 
want ook dit jaar hadden we een pittige opgave aan 
het sluitend maken van de Uithoornse begroting. 
We zitten niet meer ruim in onze jas, maar geluk-
kig hebben we de maatregelen weten te beperken 
tot het minimum en is er ook ruimte voor nieuw be-
leid gecreëerd. 

Het vraagteken achter onze belangrijkste inkom-
stenbron, het gemeentefonds staat er nog steeds. 
Maar we zijn uitgegaan van een ‘worst case sce-
nario’ en daarop hebben wij de begroting en het 
meerjarenperspectief gebaseerd. Beide sluiten nu 
tot en met 2015. Onze zorg is voor later, want bij 
ongewijzigd beleid voorzien we in 2016 een tekort 
van circa € 0,5 mln. Dit tekort loopt de jaren daarna 
verder op. Het college wil ook onze opvolgers een 
fi nancieel gezonde gemeente achterlaten en werkt 
hier hard aan. Het resultaat van onze inspanningen 
leggen we begin 2012 aan de gemeenteraad. (en 
onze inwoners) voor. 
Het ombuigingstraject betekende voor het hele col-
lege dat er met de stofkam door de portefeuilles 
gegaan is. Voor mijn portefeuille, Verkeer en ver-
voer, is bijvoorbeeld besloten projecten soberder 
of later uit te voeren. Daarbij tornen we niet aan de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze ge-

meente, maar de hoge ambities van het UVVP (Uit-
hoorns Verkeer- en Vervoerplan) hebben we bij-
gesteld. Een van de belangrijkste nieuwe projec-
ten voor de komende jaren is het Verkeerstructuur-
plan De Kwakel.
Kijken we naar de sociale voorzieningen dan we-
ten we dat ons het nodige te wachten staat: de uit-
voering van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) komt in 2012 naar ons toe, de Wet 
werken naar vermogen staat in 2013 op het pro-
gramma en in 2014 krijgen we de jeugdzorg in ons 
takenpakket. En deels ben ik daar blij mee. Som-
mige zaken kun je veel effi ciënter aansturen van-
uit een lokale overheid of in een samenwerkings-
verband met andere partijen en/of gemeenten. Te-
gelijkertijd weten we dat de middelen waarmee we 
het moeten doen waarschijnlijk onvoldoende zijn 
en dat geeft zorg. 

Die zorg is geenszins reden tot paniek. We zijn een 
fi nancieel gezonde gemeente. Dat hebben we tot 
nu toe bereikt door te schakelen bij nieuwe ontwik-
kelingen en te zoeken naar creatieve oplossingen. 
Daar gaan we gewoon mee door. Daarbij zetten 
we in op de kracht van samenwerken. De inwo-
ners van Uithoorn en De Kwakel zijn daarbij on-
ze troefkaart. 

Een begroting van de gemeente is veel meer dan 
een optelsom van allerlei bedragen: hij maakt dui-
delijk wat de gemeente het komende jaar wil doen 
en bereiken. De begroting is een van de belangrijk-
ste stukken van het jaar. De begroting, ook wel pro-
grammabegroting genoemd, bevat vooral hoofd-
lijnen voor het uit te voeren beleid. Op basis van 
het coalitieakkoord 2010-2014 zijn hiervoor 10 pro-
gramma’s opgesteld. 

Hieronder vindt u de visies van de programma’s: 

Programma’s: 
1.  Bestuur, bestuursondersteuning en 
 dienstverlening
 Om voor de inwoners en bedrijven een aantrekke-

lijke woongemeenschap te kunnen zijn, heeft de 
dienstverlening prioriteit. Dit vraagt om een helde-
re koers, hard werken, een rechte rug van het ge-
meentebestuur en duidelijke en eerlijke communi-
catie met inwoners en bedrijven. Voor de dienstver-
lening geldt dat we streven naar tenminste een vol-
doende. Uitgangspunt is dat klanten zelf bepalen via 
welk kanaal (internet, post, telefoon, persoonlijk) zij 
in contact komen met de gemeente. Echter qua ont-
wikkeling ligt de focus op het digitale kanaal. Het be-
stuur en de bestuursondersteuning zijn faciliterend.

2. Ontwikkeling Dorpscentrum
 De elementen waaraan Uithoorn zijn identiteit ont-

leent (Amstel, Groene Hart, nabij voorzieningen), 
komen tot uiting in het dorpscentrum. Doelstelling is 
het creëren van een bruisend centrum aan de Am-
stel, waar mensen met plezier werken, wonen, win-
kelen, verblijven en recreëren. De ontwikkeling van 
het dorpscentrum moet de identiteit van Uithoorn 
versterken.

3. Duurzaam Uithoorn
 Voor het programma Duurzaam Uithoorn betekent 

dit dat Uithoorn een aantrekkelijke woongemeen-
schap is en blijft, nu en in de toekomst. Daarom voe-
ren wij onze activiteiten duurzaam uit en zijn daar-
mee binnen de gemeente een voorbeeld voor de in-
woners en organisaties

4. Economie en Ondernemen 
 Bij de woongemeenschap ligt de focus ook op wer-

ken, omdat de werkgelegenheid een woongemeen-
te onderscheidt van een slaapgemeente. Uithoorn is 
een aantrekkelijke werkgemeenschap wanneer zij 
een wezenlijk deel kan uitmaken van de Greenport 
Aalsmeer. Recreatie en Toerisme dragen bij aan het 
uitbuiten van de unieke ligging aan de Amstel en het 
Groene Hart. Tevens draagt de economische activi-
teit bij aan het voorzieningenniveau, waardoor Uit-
hoorn aantrekkelijk is voor de eigen bevolking.

5. Bereikbaarheid 
 Om gebruik te kunnen maken van de nabijgelegen 

grootstedelijke voorzieningen alsmede de Amstel 
en het Groene Hart is het belangrijk dat Uithoorn en 
deze voorzieningen op een goede en verkeersveili-
ge manier bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, 
langzaam- en gemotoriseerd verkeer binnen accep-
tabele reistijden.

6. Meedoen en meedenken 
 In een aantrekkelijk (woon-)gemeenschap moeten 

burgers in het kader van ‘meedoen’ zoveel mogelijk 
zelfstandig kunnen participeren in de maatschap-
pij op verschillende wijzen. Daar waar de burger 
dat niet zelfstandig kan, fungeert de gemeente als 
vangnet en draagt zorg voor een sluitende zorgke-
ten. Daarnaast moeten de burgers in het kader van 
‘meedenken’ in de gelegenheid worden gesteld om 
zelf te kunnen participeren bij de vormgeving van 
die aantrekkelijke woongemeenschap.

7. Opgroeien 
 Binnen onze woongemeenschap moeten kinderen 

zoveel mogelijk kansen worden aangereikt om op 
te groeien tot volwaardige zelfstandige volwasse-
nen. Daar waar zij of hun opvoeders ondersteuning 
nodig hebben, zorgt de gemeente voor een sluiten-
de keten en vangnet.

 
8. Veiligheid 
 Een woongemeenschap kan alleen aantrekkelijk 

zijn wanneer deze veilig is. De lagen van bestuur 
(raad, college en burgemeester) moeten hierin hun 
verschillende rollen pakken en er moet aanvullend 
geïnvesteerd worden in de ketens.

9. Wonen 
 Bij een aantrekkelijk woongemeenschap zijn de in-

woners gelukkig met hun woonomgeving. Ten aan-
zien van het woningaanbod moet er voldoende dif-
ferentiatie zijn, zodat de inwoners hun wooncarrière 
binnen Uithoorn kunnen doorlopen. Daar waar hia-
ten zijn in de woningvoorraad, zal de gemeente de-
ze samen met marktpartijen toevoegen. De woon-
omgeving is onderdeel van het woongenot en moet 
schoon, heel en veilig zijn.

10. Financieel gezond Uithoorn 
 Om nu en in de toekomst uitvoering te kunnen ge-

ven aan de ontwikkeling en instandhouding van Uit-
hoorn moeten voldoende middelen worden gege-
nereerd om de visie in de programma’s en produc-
ten te kunnen realiseren. Hierbij zijn lasten en baten 
structureel in evenwicht.

Begrotingskrant 
gemeente Uithoorn 2012
Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2012 opgesteld. 
Op donderdag 10 november 2011 staat de begroting op de agenda van de gemeente-
raad. U bent van harte welkom bij deze vergadering, die om 19.30 uur begint. 

De begroting 2012 sluit met een positief saldo van bijna € 48.885. Ook het meerjarenper-
spectief tot 2015 laat een structureel sluitende begroting zien. Dankzij de ombuigingsope-
ratie waarmee de raad op 26 mei 2011 heeft in gestemd, is Uithoorn goed voorbereid op de 
rijksbezuinigingen die de komende periode op de gemeente af komen en is er ruimte voor 
nieuw beleid gecreëerd. 
Daarnaast is er ook reden tot zorg bij het college, vooral over de periode na 2015. Als geen 
actie wordt ondernomen ontstaat in 2016 een tekort van circa € 0,5 mln.. Dit tekort loopt de 
jaren daarna verder op. Om deze ontwikkeling tijdig het hoofd te kunnen bieden, wordt begin 
2012 een nota opgesteld over de fi nanciële positie van Uithoorn.
Het college realiseert zich dat sommige maatregelen effect zullen hebben op de Uithoornse 
samenleving. Tegelijktertijd is het college overtuigd van de kracht van samenwerking, met 
andere gemeenten, overheden en natuurlijk met de inwoners. Op deze pagina laten de colle-
geleden zien hoe zij die samenwerking invulling willen geven voor hun portefeuilles. 

Meer informatie? 
De stukken voor de begroting liggen vanaf vrijdag 14 oktober 2011 
voor iedereen ter inzage op de volgende locaties:
De receptie van het Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, 
De bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 
Het dorpshuis in De Kwakel, Kerklaan 16
Uiteraard zijn de stukken ook te vinden op www.uithoorn.nl



Jeroen Verheijen: 
‘Werken met de kracht van Uithoorn’ 
Economisch gezien zijn de tijden wat minder, maar 
dat betekent niet dat Uithoorn stilstaat. Juist nu ko-
men nieuwe initiatieven van de grond, juist nu is het 
tijd om samen de schouders eronder te zetten. Dat 
Uithoornaars en Kwakelaars daar uitstekend toe in 
staat zijn weten we. Ik zie regelmatig plannen op 
mijn bureau verschijnen. 

Nieuwe initiatieven komen er onder meer vanuit 
Buurtbeheer. Vier jaar werken met elkaar en de 
evaluatie van de Rekenkamer lieten zien dat Buurt-
beheer inmiddels stevig is verankerd in de meeste 
wijken van Uithoorn. Veel bewoners en professio-
nals zijn betrokken bij de buurt en elkaar en weten 
de verschillende kanalen, gemeente, politie en wo-
ningcorporatie Eigen Haard goed te vinden. Maar 
we zien ook dat iedere buurt verschillend is en dat 
we eigenlijk meer maatwerk moeten leveren per 
buurt. We willen in de toekomst meer inzetten op 
het nog beter benutten van de eigen kracht van in-
woners en het verhogen van de zelfredzaamheid 
van mensen. De nadruk ligt op prettig samenleven 
en sociale samenhang. 

Maar er zijn meer projecten die illustratief zijn voor 
wat onze inwoners en bedrijven zelf in gang weten 
te zetten. Ik denk dan aan ‘Uithoorn aan de Am-
stel’. Dit inspireerde de ondernemers tot initiatie-
ven voor meer slagkracht en de oprichting van de 
nieuwe stichting Uithoorn in Bedrijf. Hiermee sluit 
het Uithoornse bedrijfsleven aan bij concrete on-
derwerpen zoals de vernieuwing van het dorps-
centrum, de ontsluiting en het opknappen van het 
bedrijventerrein en de invoering van citymarketing. 
Tenslotte heeft de consumentgerichte aanpak bij 
onze (nieuw)bouwprojecten zoals Beleef Buiten-
dijks ook vruchten afgeworpen. Die aanpak biedt 
weer een model voor nieuwe ontwikkelingen in an-
dere delen van Uithoorn. 

Uithoorn laat met deze initiatieven zien dat je met 
oog en oor voor plannen en ideeën van inwoners 
en ondernemers veel bereikt. Daarbij is de rol van 
de gemeente steeds meer die van regisseur, bege-
leider en ondersteuner. Zo werken we samen aan 
de toekomst van Uithoorn.

Ria Zijlstra:
‘Doen we het goed en doen we het op de goede manier?’
We leven in een nieuwe eeuw. Een eeuw die een 
andere aanpak vraagt van de overheid. Niet in het 
minst omdat ook onze rol zo verandert. Steeds 
meer zijn wij de ‘facilitator, stimulator en regisseur’ 
van nieuwe ontwikkelingen. Ondernemers en par-
ticulieren bedenken vaak innovatieve plannen of 
ideeën en daar moet je als gemeente gebruik van 
kunnen en willen maken. 

We moeten nieuwe wegen bewandelen om cre-
atieve initiatieven naar boven te halen, bijvoor-
beeld op het gebied van duurzaamheid. Met het 
programma Energiek op Weg willen we inwoners 
en ondernemers ondersteunen en stimuleren om 
te kiezen voor duurzame oplossingen: en dat kan 
gaan van het kopen van een spaarlamp, het op-
zetten van een lokaal klimaatcompensatiefonds 
tot het ondersteunen van mogelijkheden voor bi-
overgisting. Daarbij staat samenwerken centraal. 
We willen partijen met specifi eke expertise en er-
varing samenbrengen en gezamenlijk tot een re-
sultaat komen. 

Dit geldt ook voor ons beleid voor jeugd en jonge-
renwerk. We nemen onze aanpak onder de loep en 
dat doen we niet vanachter het bureau, maar door 
ouders, scholen en vooral jongeren zelf hierbij te 

betrekken. Is wat we doen wel goed en is de ma-
nier die we kiezen wel de goede? Een voorbeeld is 
veel eerder ondersteuning bieden bij opvoedvra-
gen. Dat vraagt in onze ogen om een actief en lo-
kaal gericht Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Maar is dat ook waar ouders en kinderen behoef-
te aan hebben? Hoe zit het met de mogelijkheden 
voor jongeren in Uithoorn? Welke rol/ verantwoor-
delijkheid hebben zij zelf? 

Kijk ik naar de ‘harde’ kant van mijn portefeuille dan 
is het duidelijk dat ‘de Openbare Ruimte’ en het be-
heer van water en de riolering een grote hap ne-
men uit de begroting. In de Openbare Ruimte kie-
zen we voor wat minder luxe, maar rioleringspro-
jecten zijn kostbaar en noodzakelijk. Het gaat im-
mers om het waarborgen van de volksgezondheid, 
waarborgen van de waterkwaliteit en het beperken 
van (grond)wateroverlast. Maar toch zijn er ook 
hier mogelijkheden voor de inwoner zelf, al is het 
maar dat we kiezen voor minder verharding in de 
tuin of het niet door het riool wegspoelen van fri-
tuurvet. 
Het Uithoorn van de 21ste eeuw maken we samen, 
gemeente, ondernemers en inwoners en dat wordt 
een heel duurzaam (en efficiënt) Uithoorn. Daar 
geloof ik heilig in.

Financieel meerjarenperspectief 
op hoofdlijnen
De (meer)jarenbegroting 2011-2014 laat in 2011 een positief resultaat zien van € 0,25 mln. Met uitzondering 
van 2012 sluiten alle jaren met een klein overschot. In de jaren 2010 tot en met 2012 worden de resultaten voor 
een belangrijk deel beïnvloed door de incidentele lasten.

Overzicht (structurele) lasten en baten (meerjaren)begroting 2012-2015 
Totaal meerjarenperspectief: 2012 2013 2014 2015

Lasten 55.626.713 55.152.066 56.020.090 56.319.372
Baten 55.577.828 55.149.206 55.773.380 56.196.196

Totaal resultaat (incidenteel/ structureel) 48.885 2.860 246.710 123.176
 
Waarvan:
Incidenteel -1.188.658 -571.010 -372.852 0
Structureel 1.237.543 573.870 619.562 123.176

 Inkomsten 2011 2012  % 2011  % 2012

1 Belastingen en rechten 12,16  12,51  21,0% 22,50%
2. Dividend/belegging/fi nanciering 4,97  4,33  8,6% 7,8%
3. Uitkeringen sociale voorzieningen/maatschappelijke zaken 6,05  5,79  10,4% 10,4%
4. Algemene uitkering 24,06  24,08  41,6% 43,3%
5. Overige inkomsten 2,82  4,41  4,9% 7,9%
6. Aanwending reserves 7,84  4,50  13,5% 8,1%

 Totaal  57,90   55,63  100% 100%

*bedragen zijn in miljoenen euro’s  

PROGRAMMA 2011 PROGRAMMA 2012 INKOMSTEN 2011 INKOMSTEN 2012
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 Programma 2011 2012 % 2011 % 2012

1. Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening 6,41 5,01  11,1% 9,0%
2. Ontwikkeling dorpscentrum -  -  0,0% 0,0%
3. Duurzaam Uithoorn 8,03  7,81  13,9% 14,1%
4. Economie en ondernemen 0,47 0,40  0,8% 0,7%
5. Bereikbaarheid 1,01 1,70  1,7% 3,1%
6. Meedoen en meedenken  14,69  14,46 25,4% 26,0%
7. Opgroeien in Uithoorn  5,02   4,43  8,7% 8,0%
8. Veiligheid  2,50   2,62 4,3% 4,7%
9. Wonen in Uithoorn  8,61   7,14  14,9% 12,9%
10. Financieel gezond Uithoorn  11,11   11,88  19,2% 21,4%
11. Onvoorziene uitgaven  0,06  0,11 0,1% 0,2%

Totaal   57,90   55,58  100% 100%
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Organisatie
 Gemeente 2.16 

 (toekomstproof)
 Dienstverlening burger 

 en bedrijven
 Regionale samenwerking

Sluitende Keten
 Veiligheid
 Jeugd
 Zorg

Dorpscentrum
 Schans
 Havenplan
 Amstelplein/Oude Dorp
 Cultuurcluster

Financien op orde
 Goed fi nancieel beleid 

 (meer dan sluitende 
 meerjarenbegroting)

 Subsidie herijken

Duurzaamheid
 Stap zetten energie 

 neutraal 2040 (4 thema’s)
 Regie voeren

Bereikbaarheid 
 Lokale infrastructuur 

 aangesloten op N201
 Verkeersstructuurplan 

 De Kwakel
 Concrete resultaten 

 OV en fi ets

Brede School  
 Samenwerking 

 cultuur onderwijs sport 
 cultuurbeleidsplan

 Uitrollen Brede School 
 concept

 Herijking kind/jongerenwerk

Economie en ondernemen  
 Green Port Aalsmeer
 Citymarketing (toerisme)
 Herstructurering 

 bedrijventerrein

Sociaal-maatschappelijk 
beleid 

 Meedoen (WMO) 
 en meedenken
 
Wonen 

 Integrale aanpak Europarei
 Thamerdal

Integrale Veiligheid 
 Handhaven
 Integraal veiligheidsbeleid

Speerpunten College



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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

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

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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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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. De-
ze 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.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

t/m 14 okt. 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 Uithoorn. Gemeente-
huis Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn. Ope-
ningstijden maandag t/m donderdag 8.30-17.00 u en vrijdagen 
van 8.30-14.00 u. Toegang gratis.

t/m 22 nov.  Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend 
9.30-12.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86, Uithoorn Kosten: €130,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

t/m 22 nov. Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 oktober 
in gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 u. Kosten: 
€ 44, incl. materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@xs4all.nl

t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag 
13.30-16.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
middag vrij spelen. Zaal open om 13.00 u. Kosten: €1,75 p.p. (inclusief 

1x koffie/thee).
11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.30 u.
11 okt. Bingomiddag van ouderenbonden ANBO en KBO in wijksteun-

punt Bilderdijk, Bilderdijkhof 1. Zaal open vanaf 13.30 u. Tijd: 
14.00-16.15 u. Info: H. Elserman, tel. 0297-566501. Toegang: 
gratis. 

12 okt. Buurtschouw Legmeer West, start bij Evenemententerrein, 
19.00 u.

13 okt.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u, kos-
ten: €5,- (incl. thee en teksten).

13 okt. t/m Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgen-
2 nov. de donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 

Tijd: 19.30-21.30 u. Kosten: € 60,-. Nadere info: workshop@
metstem.nl en www.metstem.nl.

13 okt.  Rockcafé met DJ Jack ‘The Ripper”, van 19.30-23.00 u., vrij 
entree.

14 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 
om 19.30 u. Kosten: €2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee).

14 okt. Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en 

foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 u. 
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com.

14 okt. Kinderdisco Kids @ The Mix; voor 8 t/m 12 jarigen. In The Mix, 
J.A. van Seumerenlaan 1. 19.00-21.30 u. Entree: € 3 (voorver-
koop bij Ten Hoope). Info: Natascha Halici: nhalici@cardanus.
nl / 06 52646156.

15 okt. Braderie op Amstelplein.   
15 okt. Rommelmarkt COV Amicitia in De Schutse, De Merodelaan 1.
 9.30-13.30 u. Toegang gratis. Info: Anita van den Bosch, tel. 

0297-563879.
15 okt. Harder Than Heavy-3: Live bands met J.B.O (D) en de blazers 

van Heavy Hoempa!. Aanvang: 20.30, entree 10 euro
16 okt. De Wereldmaaltijd, 17.30-21.30 u. Het Theehuis Amstelplein. 

Bij de wereldmaaltijd eet een persoon niet meer voedsel dan 
beschikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. Wie 
daarbij denkt aan een sobere of karige maaltijd, heeft het mis! 
Het is een smakelijk en voedzaam 3-gangen diner. Kosten: 
Volwassenen € 20,-, kinderen v.a. 6 jaar € 10,- en jonger dan 
6 jaar gratis. Info: wereldwinkel.uithoorn@gmail.com. 

18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse , 19.30 u.
18 okt. Bewonersoverleg Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 u.
18 + 20 okt. Satsang (zingen mantras en mediteren in kleine groep). Mul-

tatulilaan 7. Inloop vanaf 19.30 u. Begin: 20.00 u. Kosten: € 5. 
Info:Carla de Brave, 06-22608327. 

18 okt. Inloop/chill, inloopavond voor iedereen, 19.30-23.00 u, entree 
vrij 20 oktober: Jamsessie, beginnende muzikanten spelen sa-
men, 19.30-23.00 u, entree vrij.

21 + 22 okt. Toneelgroep Maskerade speelt Tartuffe van Moliere. Alkwin 
Kollege, Weegbree55. Aanvang: 20.15 u. Entree: € 10. Reser-
vering: www.toneelgroepmaskerade.nl of: 0297-533305 (be-
perkt bereikbaar).

22 okt. Drie miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad,12 
nov/10 dec.Pr. Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 u. Kosten 
in totaal: € 105,-. Info:Carla de Brave, 06-22608327. 

22 okt. PLUR Regio Core! Hardcore-feest met diverse DJ’s, aanvang: 
21.00 u, entree € 8,-.

25 okt. DJ Lounge, chillen in The Mix! 19.30-23.00 u, entree vrij.
27 okt. Rockcafé met live mystery guest... 19.30-23.00 u, entree vrij
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 

19.30 u. 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u. 
28 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 

om 19.30 u. Kosten: € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee).
28 okt. H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor 

de modeshow:€1,50, kaarten voor modeshow incl. koffie/thee 
en pannenkoeken: €6,50. Kaarten te koop in het wijksteunpunt 
Info: 567209.

29 okt. Kwakelse veiling in KDO kantine.
29 okt.  Goodmen’s Helloween-feest! Aanvang: 21.00 u., entree €15,- 
30 okt. Sylvia Robbemont, conference en liedjes.
 “Liedjes uit het hart” heet het programma waarmee Sylvia Rob-

bemont babbelend en zingend een uitbundige sfeer doet ont-
staan. Thamerkerk, start 14.30 u. Kosten €12,-. Meer info: 
www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-
563709.

 evenementen vanaf november 2011 
 staan op www.uithoorn.nl

Balie Burgerzaken gesloten 
op dinsdagmiddag 18 oktober
In verband met onderhoud aan het geautomatiseerde systeem is de 
balie Burgerzaken op dinsdag 18 oktober vanaf 12.00 uur gesloten. Wij 
staan weer voor u klaar op woensdag 19 oktober vanaf 8.30 uur. Onze 
excuses voor het ongemak.

in de gemeente uithoorn gaat over een paar weken de campag-
ne wat doe je? van start. Deze campagne stimuleert burgers om 
hun kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid te ver-
groten en wil hen bewuster laten omgaan met de risico’s in hun 
eigen omgeving. 

Gebleken is dat veel mensen willen helpen in noodsituaties. Hoe meer 
mensen weten wat zij in dergelijke gevallen moeten doen, des te be-
tere hulp zij kunnen bieden totdat de hulpdiensten (brandweer, ambu-
lance en politie) komen. Bij een groot incident kunnen burgers de hulp-
diensten ter zijde (blijven) staan. Het beter benutten en nog verster-

ken van deze kennis en vaardigheden van burgers bevordert de vei-
ligheid.

meer info
De campagne verwijst naar de website www.watdoeje.nl,  

waar behalve praktische tips over veiligheid en hoe 
te handelen bij ongelukken en andere noodsitu-

aties, ook informatie komt te staan over ri-
sico’s in Uithoorn. De komende we-

ken leest u meer over Wat doe je? 
op de gemeentepagina en  

www.uithoorn.nl

weRK in 
uitVOeRinG

weg en Randweg. In verband met de-
ze gedeeltelijke afsluiting is op de 
N201 de links- en rechtsaf strook 
naar de noordzijde van de Noord-
dammerweg afgesloten. Voor even-
tuele vragen kunt telefonisch contact 
opnemen met de heer L. Disseldorp. 
Hij is te bereiken via 0297-513111.

weRKZAAmheDen 
ALFOns ARiënsLAAn 

Sinds 3 oktober laten we de Alfons 
Ariënslaan tussen Potgieterlaan en 
Wiegerbruinlaan opnieuw asfalteren. 
Eerst worden de fietspaden en de 
voetpaden herstraat. 

tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de veiligheid van de 
wegwerkers geldt tijdens het herstra-
ten eenrichtingsverkeer. De rijrichting 
zal tijdens het werk wisselen. Na het 
herstraten begint het asfalteren. Dan 
is de Alfons Ariënslaan in zijn geheel 
afgesloten voor auto- en vrachtver-

ACtiViteiten KALenDeR

keer. Er wordt dan een omleidings-
route ingesteld. Volgens de planning 
zullen de werkzaamheden eind okto-
ber/begin november voltooid zijn. 

informatie
Met vragen of opmerkingen kunt u 
terecht bij de heer E.J. Warmerdam 
van de afdeling Leefomgeving. Hij is 
te bereiken via 0297- 513111. 

heRstRAten Ruit, 
RAAi en ReiGeRsBeK

Maandag 10 oktober is de aannemer 
begonnen met het herstraten van 
Ruit, Raai en Reigersbek. Eerst is 
Ruit aan de beurt, daarna Raai en tot 
slot Reigersbek. De verwachting is 
dat de werkzaamheden duren tot me-
dio december, maar deze planning is 
mede afhankelijk van de weersom-
standigheden.

snoeien beplanting 
Om het werk goed uit te kunnen voe-
ren moet over de openbare weg han-
gend groen gesnoeid worden. De be-
woners zijn gevraagd ervoor te zor-
gen dat ze dat groen gesnoeid heb-
ben voordat het herstraten begint. 

Parkeren tijdens werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats 
per straat om zoveel mogelijk wegen 
bereikbaar te houden. Tijdens het 
herstraten kan het dus voorkomen 
dat u uw auto niet voor het huis kunt 

parkeren. Parkeer daarom tijdens de 
werkzaamheden in uw straat uw auto 
op de parkeerplaats bij Zilverschoon 
en Zevenblad. 

informatie
Met vragen of opmerkingen over de 
uitvoering van het herstraten kunt u 
terecht bij de heer E. Wanningen van 
de afdeling Leefomgeving, via tel.: 
0297-513111.

BOteRDiJK 
AFGesLOten 

Vanaf vrijdagavond 14 oktober 
2011 19.00 uur tot en met zondag-
avond 16 oktober 19.00 uur.
De PWN heeft het weekend van 14 
tot 16 oktober werkzaamheden aan 
de waterleiding die in het midden van 
de Boterdijk ligt ter hoogte van Boter-
dijk huisnummer 75/77. Als gevolg 
van wet- en regelgeving is de PWN 
hierbij verplicht om zorg te dragen 
voor de werknemers van de aanne-
mer. Deze regelgeving geeft aan dat 
in deze situatie de Boterdijk volledig 
afgesloten dient te worden. De Boter-
dijk is afgesloten van 14 oktober 2011 
19.00 uur tot 16 oktober 2011. Wan-
neer de werkzaamheden eerder uit-
gevoerd zijn, gaat de Boterdijk uiter-
aard eerder open. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de heer 
C. Rood van Van Baarsen Buisleidin-
gen. De heer Rood is bereikbaar op 
06-10446122.

GeDeeLteLiJKe 
AFsLuitinG 
nOORDDAmmeRweG 

Vanwege de aanleg van een fiets- en 
voetpad voorlangs Noorddammer-
weg 44 in De Kwakel is sinds 27 sep-
tember de oostzijde van de Noord-
dammerweg tussen de provinciale 
weg N201 en de inrit van Noorddam-
merweg 1B/C afgesloten in de rich-
ting van Legmeer-West. Vanuit Leg-
meer-West kunt u wel over de Noord-
dammerweg naar de N201 rijden. 
De werkzaamheden zullen naar ver-
wachting 4 weken duren. Op de N201 
is een omleidingsroute aangegeven. 
De omleiding loopt via de N201, Poel-
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas 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 of-
fi ciële 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 bibli-
otheek 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 schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-

fen. 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: 
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008. 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning 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. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inza-

ge 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 in-
zage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 
september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297-
513111 

- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 sep-
tember t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111 

- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de wo-
ning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 novem-
ber 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit tot verlenging maatregel eenrichtingsverkeer Randweg oost 
van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 no-
vember 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Rode Klaver 83, aanvraag sloopmelding voor het verwijderen van asbesthou-

dende gevelbeplating. Ontvangen 4 oktober 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 22 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 5 oktober 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.
De Kwakel
- Boterdijk 166, omgevingsvergunning voor het vervangen van de woning. Be-

zwaar: t/m 16 november 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Rode Klaver 83, sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende ge-

velbeplating. Bezwaar: t/m 16 november 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 12, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 15 november 2011.
Thamerdal
- Busstation Cort van der Lindenplein, omgevingsvergunning voor het realise-

ren van een droogloopconstructie en het plaatsen van een fi etsenstalling. Be-
zwaar: t/m 18 november 2011.

 TER INZAGE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED, 
 BOTERDIJK 91
Toelichting
Het bestemmingsplan Boterdijk 91 (Landelijk gebied) heeft betrekking op de 
nieuwbouw van een ronde veelstal naast het bestaande agrarisch en poldersport 
bedrijf aan de Boterdijk 91 te De Kwakel. De nieuwe veestal beoogt vervangende 
huisvesting voor het rundvee van het biologische bedrijf.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91” ligt vanaf vrijdag 14 
oktober 2011 tot en met 24 november 2011 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, ge-
durende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, ge-
durende de openingstijden van het dorpshuis. 
Mogelijkheid indienden zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad 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, 12 oktober 2011

In de gemeenteraadsvergadering van 
morgenavond komt onder meer de ontwikke-
ling van het gebied rondom de Iepenlaan 
aan de orde. Al sinds 2005 worstelt de 
gemeente met dit onderwerp. “De tijd om 
knopen door te hakken is nu gekomen.”

Dat het zo lang niet had mogen 
duren, dat is achteraf altijd 
makkelijk vast te stellen. 
Feit is dat het gebied rondom 
de Iepenlaan is verworden 
tot een lastig dossier voor 
Uithoorn. Alweer zes jaar 
lang lukt het niet om tot een 
goede oplossing te komen.

Bestemmingsplan
Het draait allemaal om het 
bestemmingsplan, vertelt 
Sjaak Verhaar. Hij is sinds 2006 
raadslid voor Gemeentebelan-
gen en heeft zich in de afgelopen 
periode fl ink in de Iepenlaan 
verdiept. “Het huidige bestem-
mingsplan schrijft voor dat 
het gebied alleen mag worden 
gebruikt voor de glastuinbouw”, 
legt Verhaar uit. “Maar die 
sector heeft het moeilijk. 
De ondernemers aan de 
Iepenlaan willen daarom 
andere bedrijfsactiviteiten 
ontplooien. Maar dan zal 
eerst het bestemmingsplan 
moeten worden verruimd.”

Eerste signaal
Ongeveer zes jaar geleden 
kreeg de gemeente het eerste 
signaal dat er iets moest 

gebeuren aan de Iepenlaan. 
Het college van burgemeester 
en wethouders (b&w) besloot 
toen het bestemmingsplan te 
handhaven. Reden: Uithoorn 
had met andere gemeenten 
afgesproken dat alle tuin-
bouwactiviteiten in de regio 
zouden worden geconcen-
treerd bij de N201, rondom 
de veiling bij Aalsmeer. De
Iepenlaan moest worden 
ontwikkeld in samenwerking 
met Stallingsbedrijf Glastuin-
bouw Nederland (SGN).

‘Verbijsterd’
SGN zou de Iepenlaan weer 
gezond maken, binnen het 
huidige bestemmingsplan. 
Waar een partij als Gemeente-
belangen zich afvroeg of het 
college van b&w het lot van de 
Iepenlaan nu niet in handen 
legde van één enkele particu-
liere partij, was het college vol 
vertrouwen in de afl oop. Tot-
dat SGN afhaakte. Vlak voor 
de zomer kreeg de gemeente-
raad het bericht. Verantwoor-

delijk wethouder Jeroen Ver-
heijen gaf bij die gelegenheid 
aan ‘verbijsterd’ te zijn. Ver-
haar kan er zich iets bij voor-
stellen. “SGN had al gesprek-
ken met de ondernemers van 
de Iepenlaan gevoerd. Alles 
was in gang gezet. En nu ligt 
de hele handel weer op zijn gat.”

Goudkust
De Iepenlaan heeft overigens 
ook goede tijden gekend. Ver-
haar: “De Iepenlaan kreeg zijn 
huidige functie toen de kwe-

kerijen in het Boterdijk-gebied 
plaats moesten maken voor de 
huizenbouw.” De kwekerijen 
vestigden zich daarop bij de 
Iepenlaan. Waar het gebied 
nu verouderd aandoet, was 
het destijds een toonbeeld 
van vooruitgang, met goede 
voorzieningen en – voor die 
tijd – ruime kavels. In de 
volksmond kwam het zelfs 
‘de goudkust van De Kwakel’ 
te heten, weet Verhaar zich 
te herinneren.

Nieuw plan
Van die status is in 2011 niets 
meer over. Om de Iepenlaan 
er bovenop te helpen, presen-
teert wethouder Verheijen 
morgenavond een nieuw 
plan aan de gemeenteraad. 
“Het voornaamste is dat 
er snel iets gebeurt”, zegt 
Verhaar. “Tegelijkertijd mag 
de vrijheid van de onder-
nemers die achterblijven 
aan de Iepenlaan niet de 
dupe worden van de nieuwe 
plannen, bijvoorbeeld 
wanneer er een woon- of 
recreatiebestemming komt.” 

Op het spel
Het raadslid van Gemeente-
belangen verwacht een 
levendig debat. “De tijd 
om knopen door te hakken 
is nu gekomen. Er staat iets 
op het spel.” Morgenavond 
is er sprake van een infor-
merend debat, waarin de 
partijen hun standpunt 
kunnen bepalen. In novem-
ber volgt een politiek debat. 
Dan wordt er daadwerkelijk 
een besluit genomen 
over de toekomst van de 
Iepenlaan. 

R A A D S A G E N D A

Datum: 13 oktober 2011 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1    Opening 

2    Inspreken burgers 

3    Openstelling bussluis 
Meerwijk 19.40 uur

4    Planvorming Iepenlaan 
20.15 uur

5    Verzelfstandiging 
Gov United 20.45 uur

6    Verordening Gemeentelijke 
Basisregistratie Personen 
(BRP) 2011 21.30 uur

7    Bestemmingsplan Lande-
lijk Gebied, postzegelplan-
nen 2011 22.00 uur

8    Bestemmingsplan Beleef 
Buitendijks 22.30 uur

9    Nota lokale heffi ngen 
gemeente Uithoorn 
2012 - 2015 23.00 uur

Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads-
vergadering is op donderdag 
3 november 2011.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

“Het voornaamste is 
dat er snel iets gebeurt”

Iepenlaan opnieuw op agenda gemeenteraad

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl
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Raadslid Sjaak Verhaar van Gemeentebelangen




