
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen 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 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 

13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemees-
ter 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.

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

AFSLUITING N201 DOOR ONDERHOUD AAN 
AMSTELAQUADUCT EN WATERWOLFTUNNEL

De provincie Noord-Holland voert van 1 tot en met 3 november 2018 
onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uit-
hoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de ge-
meenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201 
wordt in de avond en nacht omgeleid en moet rekening houden met 
enige vertraging. Meer informatie op www.noord-holland.nl 

Werk in uitvoering

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 0297-

. U kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. U vindt de offici
le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op 
https zoek.officielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage. In dat geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek 
of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de vergunning  kan een ‘voorlopige voor
ziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 

beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. et besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning  kan een ‘voor
lopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl ok 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

TER INZAGE
- Ontwerpbestemmingsplan MFA Kuyperlaan Uithoorn. Ter inzage vanaf

donderdag 4 oktober 2018 t/m 14 november 2018. Informatie bij de af-
deling wonen en werken, de heer L. Schuijt van de gemeente Uithoorn 
via (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41. Ter inzage vanaf 18 ok-
tober t/m 28 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en wer-
ken, de heer W. van de Lagemaat van de gemeente Uithoorn via (0297) 
513111.

- Beleidsnota Armoede en Schulden 2019 – 2022 inclusief; Concept ver-
ordening maatschappelijke participatie; Conceptverordening individue-
le inkomens- en studietoeslag. Inzageperiode: 18 oktober 2018 tot en

met 5 december 2018. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink of 
K. Woltering (0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Burgemeester van Meetelenstraat 16, het realiseren van een helling-

baan om de parkeerplaats te kunnen bereiken (ontvangen 17-10-2018).
- Amsterdamseweg 29 en de Joh. Enschedeweg 11, het uitbreiden van

het bedrijfspand (ontvangen 23-10-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, het realiseren van een reclame uiting UWTC (ont-

vangen 14-10-2018).
Dorpscentrum
- Amstelplein 37, het wijzigen van de inrichting van Albert Heijn (ontvan-

gen 12-10-2018).

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Boterdijk 56, het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg (ingetrok-

ken 10-10-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Muur 10, het verwijderen van de garagedeur en het plaatsen van een

kozijn (ingetrokken 22-10-2018).

AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING BUITEN
 BEHANDELING
De Kwakel
- Drechtdijk 89, het oprichten van een sauna (verzonden 19-10-2018).

Vervolg op volgende blz.

50 uitdagende workshops 
op 3e Techniek Driedaagse
Fietsen repareren, een gereed-
schapskist timmeren, een lampje 
maken en een melkrobot inspec-
teren: het kan allemaal tijdens de 
derde editie van de Techniek Drie-
daagse. Van 6 tot en met 8 no-
vember gaan bijna 3.000 leerlin-
gen van de groepen 7 en 8 van de 
basisscholen en de eerste klas-
sen van de middelbare scholen uit 
De Ronde Venen, Nieuwkoop en 
Uithoorn aan de slag met techni-
sche workshops. 

Enthousiaste medewerkers van 
technische bedrijven laten, sa-
men met vele vrijwilligers, de 
meest uiteenlopende technie-
ken zien uit zeven verschillende 
branches. Er is een nieuwe bran-
chegroep Agri Techniek en er zijn 
nieuwe workshops toegevoegd, 
maar de populaire workshops als 
het programmeren van een robot 
die een flesje met smarties vult, 
het metselen van het muurtje en 
het maken van een metalen sleu-
telhanger zijn bewust in het aan-
bod behouden. 
De Techniek Driedaagse wordt 
mogelijk gemaakt door meer dan 
100 bedrijven, Gemeenten De 
Ronde Venen, Nieuwkoop en Uit-

hoorn, Provincie Utrecht, scholen, 
brancheorganisaties, Onderne-
mersfonds Uithoorn, Ronde Ve-
nen Fonds, Initiatievenfonds Uit-
hoorn en Rabobankfondsen.

Open Avond op 8 november
Ouders, verzorgers, kinderen en 
belangstellenden: iedereen die 
nieuwsgierig is naar de Tech-
niek Driedaagse, is welkom op de 
Open Avond op donderdag 8 no-
vember van 17.00 tot 20.30 uur in 
de loods van F.N. Kempen aan de 
Oosterlandweg 45 in Mijdrecht. 
Bezoekers kunnen in gesprek 
met scholen en deelnemen aan 
de technische workshops. Om 
19.30 uur is de prijsuitreiking van 
de wedstrijd ‘ ouw een bewegen
de kermisattractie’. 

Parkeren
ietsers kunnen hun fi ets stallen 

op het terrein van F.N. Kempen, 
Oosterlandweg 45, Mijdrecht. Au-
to’s kunnen geparkeerd worden bij 
Het Fort, Mijdrechtse Zuwe 31 in 
Mijdrecht en Dr. Van der Haarlaan 
in Mijdrecht. Er rijden pendelbus-
sen naar de Techniek Driedaag-
se. Meer actuele informatie op 
www.technetamstelenvenen.nl

Nieuwe werkwijze inzage 
bouwarchief
Soms wilt u informatie over een 
verleende (bouw)vergunning en 
heeft u bouwtekeningen nodig. In 
het bouwarchief wordt onder meer 
bouwvergunning, (ver)bouwteke-
ningen, constructieberekeningen 
en sonderingsrapporten bewaard. 

Aanvraag inzien van 
archiefstukken
Wilt u bouwtekeningen inzien of 
opvragen van een woning of 
pand? Vul het aanvraagformu-
lier inzage bouwarchief via www.
uithoorn.nl/archiefaanvraag in. U 
kunt ook bellen met de gemeen-
te tijdens de openingstijden (voor 
actuele tijden zie www.uithoorn.
nl/contact) op (0297) 513 111. De 
medewerker van het KCC (Klant 
Contact Centrum) vult voor u het 
online formulier in. 

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier wordt in 
behandeling genomen. Daarna 

wordt u gebeld en indien moge-
lijk wordt alles per telefoon afge-
handeld.

Afspraak gemeentehuis
Als het nodig is, maakt de ge-
meente in overleg met u een af-
spraak. U kunt tijdens deze af-
spraak de archiefstukken inzien 
(en opvragen). Een medewer-
ker van de gemeente is bij de af-
spraak aanwezig om uw vragen 
over de archiefstukken direct te 
beantwoorden. 

Kosten
Volgens de legesverordening, heft 
de gemeente Uithoorn voor het 
opvragen, in behandeling nemen 
en de inzage van bouwvergun-
ningen leges. Deze kosten wor-
den altijd doorbelast. Voor de le-
ges- (€ 17,85) en kopieerkosten 
(hangt van aantal en formaat af) 
krijgt u een factuur met acceptgiro 
thuisgestuurd.

Maak kans op een gratis 
infraroodscan
Denkt u dat uw woning warmte-
lekken heeft en u daardoor onno-
dig veel energie verbruikt? Dan is 
een infraroodscan een goed mid-
del om erachter te komen of er 
warmtelekken zijn.
Het Regionaal Energieloket van 
de gemeente Uithoorn verloot 2 
gratis infraroodscans in de ge-
meente. Met een infraroods-
can worden er foto’s gemaakt in 

en rondom uw woning met een 
warmtebeeld camera om te kijken 
of er warmteverlies plaatsvindt. 
Op basis van de infraroodscan 
kan het Regionaal Energieloket u 
adviseren over welke maatrege-
len er mogelijk zijn om het warm-
teverlies te verhelpen. Maak kans 
op een gratis infraroodscan en vul 
het formulier voor 22 november in 
op www.uithoorn.nl.

Enquête toekomst Schiphol
Op verzoek van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat 
(I&W) houdt de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) een digitale en-
quête met als titel “internetconsul-
tatie toekomstontwikkeling Schip-
hol en omgeving”. De enquête is 
via www.uithoorn.nl in te vullen tot 
en met 15 november 2018.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN GEWEIGERD

Tegen deze weigering kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat moet 
doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 89, het realiseren van een carport, die voorzien is van zon-

nepanelen (verzonden 19-10-2018).

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 180, exploitatievergunning horecabedrijf verleend 

aan de exploitant van Plux Uithoorn (verzonden 24-10-2018)
De Kwakel
- Het Fort 20, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning

(verzonden 12-10-2018).
- Drechtdijk 89, omgevingsvergunning voor het realiseren van een bouw-

werk, geen gebouw zijnde, die voorzien is van zonnepanelen (verzon-
den 19-10-2018).

- Drechtdijk 89, het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning
voor het realiseren van een tijdelijke woning tot 31 mei 2019 (verzon-

den 19-10-2018).
- Vuurlijn 51, melding (in het kader van de paracommerciële verorde-

ning) voor het schenken van alcoholhoudende dranken op 17 novem-
ber 2018 van 19.00 tot 01.00 uur (verzonden 25-10-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro 65, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw 

(verzonden 12-10-2018).
- Amstelplein 57, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de

exploitant van Plein57 (verzonden 24-10-2018).
Thamerdal
- Colijnlaan 24, vergunning verleend voor het plaatsen van een contai-

ner, van 19 oktober t/m 26 oktober 2018 (verzonden 19-10-2018).
- Zijdelveld 54, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-

ploitant van Hotel Lakeside (verzonden 24-10-2018).
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Evenementenvergunning verleend aan Winkeliersvereniging voor de

Intocht van Sinterklaas op 17 november 2018 en de uittocht van Sinter-
klaas op 6 december 2018 (verzonden 25-10-2018)

VASTSTELLING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN
De gemeenteraad van Uithoorn heeft voor de periode 2018 – 2022 een 
nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Het plan is ten opzichte 

van het oude plan op onderdelen aangepast en de benodigde financiering 
is opnieuw in beeld gebracht.
Verantwoordelijkheid
De gemeente Uithoorn is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren 
van huishoudelijk afvalwater en overtollige hemel- en grondwater. De ge-
meente doet dit om de volksgezondheid te beschermen en het oppervlak-
tewater en de bodem schoon te houden. Ook wil de gemeente waterover-
last voorkomen en zorgen voor ‘droge voeten’. In welke mate de gemeente 
dat doet en wat daarvoor nodig is, staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan.
Kosten en rioolheffing
De gemeente maakt kosten voor het beheren en vervangen van rioolstel-
sels en het uitvoeren van maatregelen als gevolg van het klimaat. Deze 
kosten worden betaald uit de rioolheffing die ieder huishouden jaarlijks be-
taalt. Uit het beleidsplan volgt dat de rioolheffing de komende jaren stijgt. 
Deze stijging is nodig omdat de gemeente extra kosten moet maken voor 
het vervangen van verouderde riolering. Daarnaast neemt de gemeen-
te de komende jaren maatregelen om regenwateroverlast te voorkomen.
Waar vind ik het beleidsplan?
U kunt het gemeentelijk rioleringsplan inzien op de website van de ge-
meente.. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeen-
te. Op het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan kunt u geen bezwaar 
of beroep aantekenen. 

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

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

Voor jongeren is er in Uithoorn te weinig te doen
dat er meer mensen zijn die er 
tijd in kunnen steken. Daar wordt 
iedereen alleen maar beter van.”

Uw collega Evert Prinssen 
van Ons Uithoorn pleit juist 
voor minder burgerleden,
omdat hierdoor de 
herkenbaarheid van de 
volksvertegenwoordiger 
alsmede de democratische 
legitimatie afneemt. 

“Daar ben ik het niet mee eens. 
Burgerleden zitten alleen in 
de raadscommissies waar het 
de bedoeling is elkaar te infor-
meren en waar bepaalde zaken 

inhoudelijk met elkaar worden 
besproken. Met als doel bij te 
dragen aan de kwaliteit van de 
besluitvorming, maar er worden 
geen besluiten genomen; daar is 
de raad voor én die is gebaseerd 
op de verkiezingsuitslag.”

Wat vindt u er zo mooi 
aan om burgerlid te zijn?

“Dat ik zie wat er allemaal gebeurt 
in onze gemeente en welke 
dingen wij als gemeente voor 

Uithoorn kunnen doen. 
Ik heb veel meer inzicht 
gekregen in hoe alles werkt 
en wat voor effect het uitein-
delijk heeft. Soms zie ik bepaalde 
zaken terug en denk ik: hé, 
daar hebben wij voor gekozen. 
Of niet natuurlijk. Maar dat 
is heel leuk.”

Zijn er ook zaken waarvan u 
denkt: dat vind ik minder leuk?

“Er zijn ook veel zaken zijn 
waar wij als gemeente helemaal 
niet zoveel over te zeggen 
hebben, terwijl we er wel wat 
van vinden. Neem de overlast 

op Schiphol; die zou moeten 
afnemen, maar in plaats daarvan 
is de overlast toegenomen. Daar 
heeft elke burger in Uithoorn 
last van. Wij werken in de 
gemeente met een speciale 
werkgroep keihard om daar 
een signaal tegen af te geven. 
Om eruit te halen wat erin zit. 
Maar het is uiteindelijk nog 
maar de vraag of wij hier 
überhaupt invloed op hebben 
en dat is erg frustrerend.”

Welke zaken gaan u 
persoonlijk het meest 
aan het hart?

“Waar ik mij graag voor inzet 
is jongerenwerk en jeugdzorg. 
Ik hou mij bijvoorbeeld bezig 
met de vraag hoe wij preventief 
faciliteiten en activiteiten 
voor jongeren kunnen inzetten 
om problemen in de toekomst 
te voorkomen. Bovendien is 
er voor jongeren in Uithoorn 
ook niet zoveel te doen. 
Ik vind dat wij daar als gemeente 
best wel iets van mogen, nee 
moeten, vinden. Gelukkig gaat 
het voor kinderen momenteel 
best goed. Dat mag ook gezegd 
worden. Maar voor jongeren 
moet het echt beter.”

Zien we u na de volgende 
verkiezingen wél in de 
raad terug?

“Het is natuurlijk nog veel te 
vroeg om daar een uitspraak 
over te doen. Ik heb nu in 
ieder geval nog veel plezier 
in wat ik doe, maar ik 
weet natuurlijk niet hoe 
ik daar over drie jaar over 
denk. Uiteindelijk zou het 
mooi zijn als ik uiteindelijk 
toch de raad haal. 
We zullen zien.” 

Jeroen Brink is al sinds zijn studententijd politiek 
betrokken. Hij had zich verkiesbaar gesteld als 
raadslid voor de PvdA in Uithoorn -de nummer 
twee op de lijst-, maar de partij kreeg slechts een 
zetel en daarom ‘zetelt’ Brink nu als burgerlid. Iets 
wat hij gelukkig al vier jaar met veel plezier doet. 

Jeroen Brink 

R A A D S A G E N D A

Datum: 1 november 2018
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Vragen van raads leden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

4   Kinderpardon 19.45 uur 

Na afl oop van de raad 
vindt de gezamenlijke 
commissie over de 
begroting 2019 plaats
Datum: 8 november 2018
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: Begrotingsraad 2019
1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Programmabegroting 
2019 19.35 uur

*Let op: de tijdsduur per onder-
werp is een inschatting. De eerst-
volgende raads vergadering is op 
donderdag 29 november 2018. 
Alle commissievergaderingen 
vinden plaats in de week van 
12 november 2018. Op uithoorn.nl 
kunt u vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren. 
Volg ons op Twitter @RaadUithoorn.

Voelt dat niet een beetje als 
voor spek en bonen meedoen?

“Nee hoor. Burgerleden vervullen 
een belangrijke rol. Met de inzet 
van burgerleden kan de werklast 
onderling veel beter worden
verdeeld. Dit betekent simpelweg 
dat wij op meer onderwerpen goed 
inhoudelijk discussies kunnen 
voeren. Uiteindelijk is het voor 
de kwaliteit van de besluit-
vorming van de raad erg fijn 

‘Het is de vraag of wij hier invloed op hebben 
en dat is erg frustrerend’

Vindt u het jammer dat u 
niet in de gemeenteraad zit?
“Natuurlijk. Al wist ik van tevoren 
dat het lastig zou worden. Toch 
hoopten we op meer zetels, maar 
helaas is dit er slechts een gewor-
den; anders had ik nu in de raad 
gezeten. Gelukkig haal ik veel 
voldoening aan mijn aanstelling 
als burgerlid. Ik lever op deze 
wijze toch een bijdrage en ik vind 
het erg leuk en erg interessant.”




