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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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. 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 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.

 VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  
www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mail-
service om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
Voorgenomen Verkeersbesluiten Waterlijn (tijdelijk)
- De Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-Alexander-

poort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Blomstraat, 
gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van fi etsers, ontheffi nghouders 
en laad/losverkeer van 07.00 – 12.00 uur;

- Opheffen parkeerschijfzone Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorps-
straat).

- Opheffen geslotenverklaring i.v.m. weekmarkt (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat).

- Instellen eenrichtingsverkeer Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorps-
straat en Willem-Alexanderpoort/Prins Clausstraat).

- Opheffen eenrichtingsverkeer Koningin Julianalaan.
- Instellen 30km/zone Petrus Steenkampweg, Stationsstraat, Wilhelminakade, 

Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Amstelstraat, Prinses Irenelaan.
- Opheffen en aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein, 

Stationsstraat en Piet de Kruif-viaduct.
- Opheffen parkeerverbodszone Willem-Alexanderpoort.
- Opheffen parkeerverbod Stationsstraat.
- Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 novem-

ber 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111. 
Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van 

aansluiting Zijdelweg.

- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter 
Hellendaalweg.

- Verkeersmaatregelen als gevolg van inrichting schoolomgeving Meerwijk.
- Opheffen geslotenverklaring voor alle bestuurders Laan van Meerwijk / Polder-

weg.
- Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 novem-

ber 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111. 

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en 

Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk: 
- Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met 

17 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Beroepspe-

riode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. 
Blonk, 0297-513111.

- Vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47. Beroepsperiode 
van 11 oktober 2013 t/m 21 november 2013.Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. 
van de Lagemaat, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal. In-
zageperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Afdeling Ont-
wikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepsperi-
ode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt 
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 11 oktober tot 
en met 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-
513111.

- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woens-
dag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 
0297-513111.

- Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzage-
periode 17 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 Inlichtingen bij D. van 
Steeg (Ontwikkeling) of J. Correljé (Ontwikkeling) 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-
enhoff)
- Bieslook 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bal-

kon. Ontvangen 7 oktober 2013.

 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
- Ringdijk 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en het 

wijzigen van de constructie. Bezwaar: t/m 21 november 2013.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping. 

Bezwaar: t/m 19 november 2013. 
- Weegbree 55. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken 

van zwakalcoholhoudende drank tijdens de extra voorstelling van toneelgroep 
Maskerade op 24 oktober 2013 van 19.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 20 no-
vember 2013.

Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, omgevingsvergunning voor reconstructie 

hoofdontsluiting Oude Dorp Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Bezwaar: t/m 
20 november 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 56, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. 

Bezwaar: t/m 20 november 2013. 
- Europarei 3. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse WielerTrainings 

Club voor het organiseren van de BMX competie op zondag 27 oktober 2013 
van 09.00 tot 16.00 uur.

- Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Trainings Club voor het 
organiseren van de Noord Holland Cup op 3 november 2013 van 10.00 tot 
16.00 uur.

Dorpscentrum
- Willem Alexanderpoort 62-64. Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf 

Ristorante Trattoria Mangia E Bevi voor het exploiteren van een horecabedrijf 
t/m 6 oktober 2016.

- Tijdelijke vergunning Drank- en horecawet aan de exploitant van horecabedrijf 
Ristorante Trattoria Mangia E Bevi t/m 9 december 2013. Bezwaar t/m 18 no-
vember 2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn-De Kwakel
- Vergunning aan Qua Kunst en Ambacht voor het plaatsen van 20 tijdelijke re-

clameborden en 3 spandoeken om kenbaarheid te geven aan Qua Kunst en 
Ambacht. Bezwaar t/m 18 november 2013.

- Verklaring van geen bezwaar aan DiaBeatitRun voor het organiseren van een 
hardlooptocht waarbij een rustpunt zal worden ingericht bij Roei- en Kano-
vereniging Michiel de Ruyter.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in 
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij de volgende ante-
rieure (koop)overeenkomsten is aangegaan:
- Met A.C.T. Turk met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend 

gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1725 (Iepenlaan 33), ongeveer ter groot-
te van 6038 m2;

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond 
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 17 oktober 2013 ge-
durende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

 ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST 
 IEPENLAAN 33, DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in 
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit 
ruimtelijke ordening bekend dat zij de volgende anterieure (koop)overeenkom-
sten is aangegaan:
- Met A.C.T. Turk met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend 

gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1725 (Iepenlaan 33), ongeveer ter groot-
te van 6038 m2;

In de overeenkomst maken de verkoper en koper van de (deel)percelen afspra-
ken over zaken als de koopsom en de sloop van de aanwezige kassen en het be-
stemmen van de bestaande bedrijfswoningen aan de Iepenlaan 33 en 35 tot bur-
gerwoningen. 
De gemeente verbindt zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen 
waarin het verkochte een bestemming weidekavels (onbebouwd) en een gemeng-
de bestemming van groen met beperkte functies en bebouwing op het gebied van 
horeca, woon-zorg, recreatie en dienstverlening krijgt. Tevens worden in het be-
stemmingsplan de bestaande bedrijfswoningen aan de Iepenlaan 33 en 35 be-
stemd tot burgerwoning. 
De verkoper neemt op zijn beurt de plicht op zich om de op het verkochte aan-
wezige kassen te slopen. Tevens dient de verkoper voor eigen rekening een bo-
demonderzoek te laten verrichten waaruit blijkt dat de bodem geschikt is voor het 
toekomstig gebruik. 
Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld en de kassen zijn ge-
sloopt wordt vervolgens de verkochte grond aan de gemeente geleverd, feitelijk 
en juridisch. Indien het bestemmingsplan niet onherroepelijk wordt of de sloop van 
de kassen niet doorgaat wordt de koopovereenkomst ontbonden. Partijen treden 
echter te allen tijde eerst in overleg over een oplossing voor de ontstane situatie 
alvorens de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 ONDERMANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST 
 NOORDZEEKANAALGEBIED
Op 31 juli 2013 is in de Nieuwe Meerbode bekendgemaakt dat het college van bur-
gemeester en wethouders mandaat heeft verleend aan de directeur van de Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor het uitvoeren van het verplichte basis-
takenpakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en daarmee sa-
menhangende werkzaamheden. De directeur van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied heeft besloten ondermandaat, ondervolmacht en ondermachti-
ging te verlenen uitsluitend voor zover het betreffende mandaat hierin voorziet en 
voor zover het binnen het takenpakket past, aan de medewerker, aangesteld in 
de functie van teamhoofd. Aan de ondermandaten zijn beperkingen en voorwaar-
den verbonden. 

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

Rode beuk in de Stationsstraat gaat verhuizen
De rode beuk in de Stationsstraat op 
de hoek van de Pr. Bernardlaan/Tha-
merlaan gaat op 23 oktober verhui-
zen. 
Deze verplaatsing is noodzakelijk 
vanwege de aanleg van de hoofdont-
sluitingsroute Oude Dorp.

Waardevolle boom
De rode beuk staat op de lijst van 
waardevolle bomen. Het college van 
B&W heeft daarom ook besloten dat 

deze boom verplant wordt. Op deze 
manier blijft de boom bespaard. 

Twee fasen
Vanwege de werkzaamheden aan 
de hoofdontsluiting, gebeurd het ver-
planten van de boom in twee fasen. 
In de eerste fase gaat de boom van 
de huidige standplaats naar het ta-
lud naast de busbaan. Daar wordt de 
boom tijdelijk geplant om vervolgens 
in het voorjaar van 2014 de boom te 

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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van het 
gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 
zonder afspraak
ma., di. en do.  14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag 8.30-20.00 uur 
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 

Voor naturalisaties, ondertrouw, eer-
ste inschrijvingen buitenland en inza-
ge vergunningen moet u altijd een af-
spraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl. 
di. t/m vrijdag 13.00-17.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur 
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Wilt u de burgemeester of één van 
de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297-513151. 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

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00-12.30 en van 
13.00-16.30 uur. 
Dinsdag, donderdag, zondag en 
offi ciële feestdagen gesloten.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Wist u dat de gemeente Uithoorn 
ook kantoorruimte verhuurt?

Gebouw De Hoeksteen ligt op een zeer gunstige locatie op de hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo de 
Grootlaan, vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt. Het 
pand is ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld, dateert van 1965 en opgenomen op de ge-
meentelijke monumentenlijst.

verplaatsen naar het midden eiland 
van de rotonde Amsterdamse weg/ 
Weigerbruinlaan. Het verplanten van 
de boom wordt gedaan door BSI- Bo-
menservice uit Baarn. 

Parkeerplaats tijdelijk afgesloten
Voor het verplanten van de boom 
worden er geen wegen afgesloten. 
De parkeerplaats langs de busbaan 
wordt wel afgesloten van 22 t/m 24 
oktober. 

In gebouw De Hoeksteen is aan de 
zijde van de Hugo de Grootlaan op 
de begane grond per direct 81 m² 
bruto vloeroppervlakte (BVO) kan-
toorruimte te huur. Vanwege de in-
deling in diverse kamers zijn er 
meerdere gebruiksmogelijkheden, 
zoals 2 tweepersoonswerkkamers, 
spreekkamer, balie etc.. U heeft de 
beschikking over een eigen toilet en 

een (koffie)keuken. Op de 2e eta-
ge is per direct 139 m² (BVO) kan-
toorruimte met (koffie)keuken en 
berging/ kopieerruimte te huur. Het 
betreft een grotendeels open ruim-
te die vrij kan worden ingedeeld. 
Op deze etage is een gedeeld toilet 
aanwezig. In overleg met de overi-
ge huurders kan bovendien gebruik 
worden gemaakt van de op de 1e 

etage aanwezige gemeenschappe-
lijke (vergader)ruimte (opp. ± 45 m² 
BVO). Voor dit gebruik wordt geen 
extra huur berekend. In het gebouw 
is een lift aanwezig.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J.H.E. Groe-
neveld van de afdeling Ontwikkeling 
van de gemeente Uithoorn, recht-
streeks onder tel. 0297-513 273.

Vanaf 21 oktober worden 8 kastanjes 
in de Prinses Christinalaan gekapt 
die getroffen zijn door de kastanje-
bloedingsziekte. De werkzaamheden 
duren naar schatting vijf weken.

Het zijn de kastanjes ter hoogte van 
Prinses Christinalaan 147 tot 177.
 
Zodra Kastanjes worden gekapt wor-
den ze vervangen door 11 nieuwe 

bomen (Amberbomen). Dit is vorig 
jaar besloten in een bewonerswerk-
groep. De werkzaamheden bestaan 
verder uit het aanleggen van draina-
ge en het ophogen van het grasveld.

Kappen kastanjes Prinses Christinalaan



In deze aflevering van de rubriek Vijf vragen  
is het woord aan raadslid Jan Mollema van  
de PvdA. Hij wil het hebben over de samen
werking van Uithoorn met andere gemeentes. 
“Werken aan een zelfstandige gemeente  
die krachtiger, efficiënter en goedkoper is.”

‘Samenwerking met gemeentes belangrijk voor Uithoorn’

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

1 Waarom samen
werking met  

andere gemeentes?
“Het voornaamste uitgangs
punt is kostenbesparing.  
Samenwerkende gemeentes 
kunnen de kosten voor  

onderdelen van het amb
tenarenapparaat delen,  
waardoor de gemeentelijke 
organisatie voordeliger 
wordt. Je hoeft niet langer 
alle expertise in eigen huis 
te hebben om er toch altijd 

over te kunnen beschikken. 
Maar kostenbesparing  
is niet het enige voordeel. 
Doordat gemeentes  
medewerkers delen,  

wordt het mogelijk om  
echte specialisten op  
bepaalde onderwerpen te 
zetten. Zo betekent samen
werking ook een impuls 
voor de kwaliteit van beleid. 
Als raadslid vind ik het 
daarom belangrijk om  
onze inwoners hierover  
te informeren.”

2 Waar staat Uithoorn 
in de samen

werking met andere  
gemeentes?
“Overleg tussen gemeentes 
die in elkaars nabijheid  
liggen is van alle tijden. 
Concrete samenwerking 
die zich verder strekt dan 
het afstemmen van bijvoor
beeld vervoersafspraken,  
is een relatief nieuwe  

ontwikkeling. Vijf jaar  
geleden zijn we ermee  
gestart, door samen met 
Aalsmeer voor enkele  
beleidsterreinen gezamelijk 

ambtenaren in te zetten. 
Deze samenwerking is  
begin dit jaar geëindigd, 
omdat de ambities niet  
gelijk bleken te lopen.  
Aalsmeer zou op termijn 
met Uithoorn willen  
fuseren, terwijl wij juist 
zelfstandig willen blijven.” 

3 Is de samenwer
king met Aalsmeer 

tijdverspilling geweest?
“Zeker niet. We hebben  
er veel van geleerd. De  
belangrijkste les is dat de 
doelen van de deelnemers 
overeen moeten komen.  
Ik heb daarom veel vertrou
wen in de samenwerking 
die Uithoorn deze zomer  
is gestart met de Ronde  
Venen, OuderAmstel en  

Diemen. De vier gemeentes 
zitten nog in de oriëntatie
fase, maar het is duidelijk 
dat ze elkaar kunnen en 
willen ondersteunen.  
En belangrijker nog: we  
weten dat we alle vier zelf
standig willen blijven,  
omdat we op die manier 
dicht bij onze inwoners 
kunnen blijven staan.”

4 Kun je dat nader 
toelichten? 

“De vier gemeentes vertonen 
behoorlijk wat gelijkenissen. 
We zijn klein, agrarisch  
georiënteerd en binnen  
elke gemeente speelt water 
een rol. Bovendien spelen 
dezelfde vraagstukken,  
zoals de rol van een kleine 
gemeente ten opzichte van 
de stad. Dat schept een band 
en maakt de kans op succes 
groter, omdat je elkaar op 
veel beleidsterreinen kunt 
ondersteunen. Samen  
kunnen we zoeken naar  
manieren om het beter  
te doen voor onze inwoners. 
Zodat ze een betere  
gemeente krijgen die op  
termijn minder kost.” 
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Datum: 17 oktober 2013  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat  
+ raadsvergadering

1  Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3   Europarei: herhuis vesting 
stedenbouwkundig plan 
en intentieovereenkomst 
19.40 uur

4   Openstelling bussluis 
Meerwijk 20.15 uur

5   Diverse hamerstukken 
20.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 7 november
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.
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Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,  
via @RaadUithoorn

‘Door samen op te trekken met andere  
gemeentes, kunnen we op weg naar  

een betere gemeente die minder kost’

5 hoe kijkt de  
gemeenteraad aan 

tegen dit onderwerp?
“In de raad is veel draagvlak 
voor deze samenwerking. 
Dankzij onze ervaring met 
Aalsmeer weten we boven
dien wat nodig is voor  
succes. Vrijwel alle partijen 
zien deze nieuwe kans daar
om positief in. Bijvoorbeeld: 
een gemeente is altijd op 
zoek naar de juiste expertise 
– door samen te werken kun 
je een beroep doen op ambte
naren die kennis van zaken 
hebben én loyaal zijn, zonder 
dat je er dure externe inhuur 
voor hoeft te doen. Samen
werking kan zo leiden tot be
ter beleid van elke gemeente. 
Uiteraard moeten we het als 
raad nog wel hebben over de 
invulling van de samen
werking. Daarom vind ik het 
ook goed om de inwoners 
van Uithoorn te informeren 
over deze ontwikkeling. 
Want voor hen doen we dit 
uiteindelijk. Voor hen werken 
we aan een zelfstandige  
gemeente die krachtiger,  
efficiënter en goedkoper 
wordt bestuurd.” 




