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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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AeD/reanimatiecursus 
op Gemeentewerf
wat doe je?
Gaat u en uw buurgenoten bij noodsituaties helpen. Op de website 
www.watdoeje.nl leest u per situatie wat u in een paar stappen kunt 
doen. Inclusief handige tips en preventieve maatregelen. 
Daarnaast worden de komende weken praktische cursussen georga-
niseerd. Mocht er iets gebeuren in Uithoorn of De Kwakel, dan kunt u 
zichzelf of anderen helpen. Omdat u weet wat u moet doen. En dat is 
precies waar we het voor doen. 

AeD/reanimatiecursussen volgeboekt
De op 11 en 25 november geplande Wat doe je-AED/reanimatiecursus-
sen zijn inmiddels beide wegens overweldigende belangstelling volge-
boekt. U kunt zich daarvoor dus niet meer aanmelden.

-  Herstraten van de uitritten
-  Planten van bomen en onderbe-

planting langs Twijnstralaan en 
Verolmelaan.

Anthony Fokkerweg
-  Huidige wegdek vervangen door 

asfalt
-  Weg versmallen door weghalen 

klinkerstrook aan kant van num-
mer 8.

Amsterdamseweg
-  Huidige wegdek bij aansluiting 

met de Petrus Steenkampweg 
vervangen door asfalt.

Chemieweg
- Herstraten van het tegelpad.

tijdelijke verkeersmaatregelen
Het aanleggen van de voetpaden, 
het herstellen van trottoirbanden en 
het herstraten van het tegelpad ge-
beurt overdag van maandag t/m vrij-
dag. Hiervoor worden verkeersmaat-
regelen getroffen. Om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken zijn de as-
falteringswerkzaamheden ’s nachts 
of in het weekend gepland. Tijdens 
het asfalteren zijn bovengenoemde 
wegen voor al het verkeer afgesloten 
en wordt er een omleidingsroute in-
gesteld. 

nadere info
Met vragen over deze werkzaamhe-
den kunt u terecht bij de heer L. Dis-
seldorp of de heer E. Wanningen. 
Beiden zijn bereikbaar via tele-
foonnummer 0297-513111.

weRK in 
uitVOeRinG

eenRiChtinGsVeRKeeR 
OP RAnDweG OOst en 
hOLLAnDseDijK 
(ReCtiFiCAtie) 

In tegenstelling tot het in het be-
richt van vorige week vermelde tijd-
stip (t/m juni 2012) geldt de instelling 
van eenrichtingsverkeer op de Rand-
weg Oost/Hollandsedijk tot en met 
31 maart 2012.

AsFALteRinGsweRK-
ZAAmheDen OP 
BeDRijVenteRRein

Op 7 november is aannemer Van 
Gelder uit Nieuw-Vennep in opdracht 
van de gemeente Uithoorn begonnen 
met wegwerkzaamheden op het Be-
drijventerrein van Uithoorn. Afhanke-
lijk van het weer kan deze klus eind 
dit jaar geklaard zijn. De werkzaam-
heden vinden plaats in de volgende 
straten:
 
joh. enschedeweg, 
C. Verolmelaan , t.j. 
twijnstralaan en A. Philipsweg
-  Aanleggen voetpaden 
-  Herstellen van de trottoirbanden
-  Aanbrengen van een asfaltdek-

laag

waar gaat het om? 
Op 11 november, de Dag van de 
Duurzaamheid, begint landelijk de 
4e editie van het Klimaatstraatfeest. 
Dit jaar kunnen ook inwoners uit Uit-
hoorn deelnemen, want Uithoorn is 
‘gouden ster’ gemeente geworden. 
Wij vroegen aan Ria Zijlstra, wethou-
der Milieu, waarom Uithoorn deel-
neemt aan het initiatief. 

Ria Zijlstra: Uithoorn wil actief zijn 
voor een duurzame samenleving. 
Dus doen we daar als organisatie 
al veel aan, maar we willen ook on-
ze inwoners stimuleren een steentje 
bij te dragen. Hoe meer straten deel-
nemen, hoe meer het ons en het kli-
maat oplevert. Maar zorgvuldig om-
gaan met energie levert ook direct 
voordeel op je energierekening. Een 
warme trui aan in plaats van de ver-
warming hoger, een tochtstrip op de 
brievenbus, een deksel op de pan bij 
het koken. Het levert allemaal bespa-
ring op en een lagere energiereke-
ning. Dat is toch snel verdiend. 

wat is de bedoeling? 
Ria: Straten uit heel Nederland gaan 
met elkaar de strijd aan in het bespa-
ren van de meeste energie en daar-
mee één van de 500 straatfeesten 
te winnen. De straat die het mees-
te energie bespaart, wint een Super-
straatfeest, met een fantastisch op-
treden van een bekende Nederland-
se artiest. Met de acties, die u in uw 
straat doet, zijn punten te verdienen. 
De straat met de meeste punten wint 

11 november
Dag van de Duurzaamheid: 
start ‘Klimaatstraatfeest’

uiteraard. Uithoornse straten krijgen 
meteen al extra punten, omdat Uit-
hoorn ‘gouden ster’ gemeente is. 

wat wilt u bereiken in 
uithoorn? 
Als een straat uit Uithoorn het kli-
maatstraatfeest zou winnen, is dat 
geweldig. Maar we zijn vooral blij als 
zoveel mogelijk straten meedoen. 
Met elkaar moeten we proberen stap-
pen te zetten naar een meer duurza-
me samenleving en punten verzame-
len voor de actie. Daarnaast hopen 
we natuurlijk ook dat u als inwoners 
met nieuwe ideeën komt en zelf din-
gen bedenkt. 
Voor de eerste stap zijn er allerlei leu-
ke suggesties te vinden op www.kli-
maatstraatfeest.nl
Organiseer bijvoorbeeld een gezellig 
etentje met uw buren en maak hier-
bij gebruik van duurzame producten. 
Gezellig, goed voor het klimaat en 
ook nog eens punten verdienen! Wat 
wil je nog meer? 

en er is meteen iets te winnen? 
We maken er geen geheim van, we 
willen natuurlijk dat veel mensen 
meedoen. Daarom hebben we voor 
de eerste vijf aanmelders een ca-
deautje klaarliggen: een VVV-bon 
van 50 euro. Maar als een straat 
meedoet, houdt het daarmee niet op. 
Natuurlijk gaan we de inwoners van 
die straat volgen bij hun strijd om de 
punten en waar mogelijk een handje 
helpen. Meedoen dus! Leuk, gezellig 
en duurzaam! 

mogelijkheid voor rooms-katholieke 
begrafenissen op algemene 
begraafplaats noorddammerweg
Op de algemene begraafplaats aan de Noorddammerweg is een spe-
ciale strook aangewezen voor rooms-katholieke begrafenissen.
Deze strook grond wordt door een r.k. pastor gewijd. Nu kunnen 
rooms-katholieken in een gewijd graf begraven worden, zonder dat bij 
hun begrafenis een pastor aanwezig hoeft te zijn.

Nu r.k. begrafenissen wegens ruimtegebrek op de begraafplaatsen 
van de eigen kerk niet altijd meer mogelijk zijn, komt de gemeente Uit-
hoorn als beheerder van de algemene begraafplaats tegemoet aan de 
groeiende vraag vanuit rooms-katholieke kring om begravingen in een 

gewijd graf mogelijk te maken.

meer info?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer 

G. Buis, beheerder algemene begraafplaats, tel. 0297-
56 83 82.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 
maandag 21 november 2011 van 
19.30-21.30 uur in Business & Party-
centrum Leenders, Drechtdijk 9 in De 
Kwakel. U bent vanaf 19.00 uur van 
harte welkom.

Aanleiding
In september 2009 heeft de gemeen-
teraad de gemeentelijke Structuur-
visie vastgesteld. Daarbij heeft de 
Raad ook een opdracht geformuleerd 
voor het gebied tussen Boterdijk en 
Vuurlijn. Deze luidt “gebied tussen 
Boterdijk en Vuurlijn, natuur en eco-
logie inventariseren en plan van aan-
pak opstellen voor gebied”. 
Daarbij zijn de volgende doelen ge-
steld:
- Het versterken/ontwikkelen van 

de groene, cultuurhistorische en 
ecologische waarden;

- Het versterken/ontwikkelen van 
de recreatiemogelijkheden;

- Het waar mogelijk verplaatsen/sa-
neren van bedrijvigheid en kassen 
voor zover deze een belemmering 
vormen voor de gewenste ontwik-
kelingen in het gebied en de eige-

naren hiertoe bereid zijn;
- Het gebied ontwikkelen als ver-

bindende schakel langs de Stel-
ling van Amsterdam tussen Am-
stelgroen en Zijdelmeer.

Doel van de bijeenkomst
Tijdens deze avond willen wij samen 
met u beginnen met het maken van 
een plan voor de ontwikkeling van het 
gebied tussen Boterdijk en Vuurlijn. 
Op dit moment is er geen concreet to-
taalplan voor dit gebied. 

De uiteindelijke bedoeling is dat wij 
met de grondeigenaren in het gebied 
binnen de opgegeven kaders (zoals 
de Structuurvisie) op zoek gaan naar 
hun ideeën en wensen en kijken of en 
hoe hier invulling aan kan worden ge-
geven. Tijdens de bijeenkomst krijgt u 
meer toelichting.

informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen 
of suggesties? Neem dan contact op 
met de projectleider de heer M.W.M. 
Blonk, telefonisch bereikbaar via 
0297-513111.

informatieavond over 
project Vuurlijn-Boterdijk

meedoen aan het klimaatstraatfeest doe je zo
Alle informatie is te vinden op www.klimaatstraatfeest.nl. Als tenmin-
ste drie buren zich hebben aangemeld, doet u mee en maakt u met 
uw straat kans op één van de 
500 straatfeesten, waaronder 
het Superstraatfeest met op-
treden van een bekende artiest 
voor de beste Klimaatstraat 
van Nederland! Op 11 novem-
ber 2011, de Dag van de Duur-
zaamheid, gaat de volgen-
de competitieronde van start. 
Daar kan iedereen zich nu al 
voor inschrijven.

22 en 29 november22 en 29 november22 en 29 november22 en 29 november22 en 29 november

inbraakpreventieavond
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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 activiteitenkalen-

der, 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.uithoorn.nl. 
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook 
op buurtbeheer.uithoorn.nl

ACTIVITEITEN KALENDER

Onderhoudsstop bij Koppers Uithoorn
Bij Koppers Netherlands B.V. (voorheen Cindu) in Uithoorn worden van 
14 t/m 27 november onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden zijn nodig om een goede en veilige werking van de in-
stallaties te kunnen waarborgen.
De onderhoudsactiviteiten vinden tijdens genoemde periode plaats 
tussen 7:00 en 22:00 uur. De installaties gaan gefaseerd open. Hierbij 
kan mogelijk enige stankhinder optreden. 
Voor vragen kan u tijdens kantooruren contract opgenomen met Kop-
pers, de heer S. Vos, tel: 0297-545432. Buiten kantooruren is de wacht-
chef van Koppers bereikbaar, tel: 0297-545533.

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. 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 
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 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 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.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2011
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de ta-

rieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 
2011.

Tijdelijk:
- 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.

- Verkeersbesluit Geslotenverklaring Faunalaan voor voertuigen en voetgangers 
vanaf kruising Faunalaan/busbaan tot en met Faunalaan/buskeerlus. Ter inza-
ge van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Afsluiting Mol voor autoverkeer, door het plaatsen van beton-
palen ter hoogte van de kruising Mol/parkeerterrein (ter hoogte van Mol 21-23). 
Ter inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. 
van der Waals, 0297-513111.

- Ontwerp-Nota Baggeren AGV. De Nota bevat de beleidslijnen van AGV ten 
aanzien van baggeren. Nadere info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV): mevrouw J.W. van Dijk, tel. 020-6083354 of jolanda.van.dijk@
waternet.nl. Gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111. Ter 
inzage van 24 oktober t/m 4 december 2011.

- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas op 12 november 2011. Ter inzage van 9 
november t/m 21 december 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een silo op het bestaande silogebouw. Ontvangen 26 oktober 2011.
- Thamerweg 52, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een ko-

zijn in de voorgevel van een woning. Ontvangen 2 november 2011.

- Wiegerbruinlaan 73, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 
reclame-uitingen. Ontvangen 3 november 2011.

De Kwakel
- Boterdijk 173, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen ven een woning 

met bijbehorende bijgebouwen. Ontvangen 31 oktober 2011.
- Hoofdweg 85, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ex-

pansievat. Ontvangen 28 oktober 2011.
- Vuurlijn 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een 

sportieve buitenschoolse opvang. Ontvangen 1 november 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Weegbree 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een 

woonwagen. Ontvangen 31 oktober 2011.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 34, aanvraag sloopmelding voor het verwijderen van asbesthou-

dende golfplaten van het dak van de bootberging. Ontvangen 31 oktober 2011.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 19, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een vrijstaande carport.

 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
- Kwakelsepad 10, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke 

brug. Bezwaar: t/m 14 december 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- In het Midden 17, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthou-

dende gevelbeplating. Bezwaar: t/m 14 december 2011.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 34, sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende golf-

platen van het dak van de bootberging. Bezwaar: t/m 13 december 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 17, vergunning aan de exploitant van Slijterij De Schans voor een 

Drank- en horecavergunning. Bezwaar t/m 15 december 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
Vergunning aan de winkeliersverenigingen van Uithoorn en de Kwakelse Handels-
vereniging voor de intocht van Sinterklaas op 12 november 2011 vanaf 10.00 uur in 
Uithoorn en 18.30 uur in De Kwakel en voor de uittocht op 6 december 2011 van-
af basisschool De Springschans om 17.00 uur. Bezwaar t/m 14 december 2011.

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

t/m 20 nov. Maak een foto in Uithoorn en doe mee aan de Grote Jubileum Fo-
towedstrijd van de Fotokring Uithoorn. De foto moet in Uithoorn of 
De Kwakel gemaakt zijn of iets van Uithoorn of De Kwakel tonen. 
Formaat foto: min. 13x19 cm (ca A5) en max. 20x30 cm (ca A4). 
Op de achterkant van de foto vermelden: naam, adres en telefoon-
nummer van de maker + e-mailadres. De foto op papier en in een 
envelop zenden naar: Briandfl at 75, 1422TX Uithoorn. Nadere in-
fo: info@fotokringuithoorn.nl

9 nov.  Kinderboerderij De Olievaar, knutselmiddag, 13.30-15.30 uur. 
€ 2,-. 

10 nov. Lezing NVVH Vrouwenwerk in De Schutse, De Merodelaan 1. 
Aanvang 10.00 uur. De heer Van Leeuwen houdt lezing over Wil-
helm Tell. 

10 nov. High Tea voor Mantelzorgers in Praktijkschool Uithoorn, Legmeer-
plein 55, 14.00-16.00 uur. U kunt zich aanmelden tot 4 november 
a.s. via mail: mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl of tel.: 020-
3335353.

10 nov.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan,7 van 20.00-21.30 uur, 
kosten: € 5,- (incl. thee en teksten)

11 nov. Concert van C.O.V. Amicitia (Gloria van Vivaldi, Magnifi cat van 
Zelenka en Nelson Mess van Haydn).in De Burght, Potgieterplein. 
Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 22. 65+pas/CJP: € 21,-. Info: Greet 
Bijlsma, 0297-567257 en 562727. 

12 nov. Intocht Sinterklaas. 10.00 uur: Aankomst op Wilhelminakade/
Marktplein. 10.30-12.00 uur: Sint naar winkelcentrum Amstel-
plein. 13.30-14.30 uur. Sint in winkelcentrum Zijdelwaardplein. 
18.30 uur; Intocht Sinterklaas in De Kwakel (evenemententerrein 
KDO); 18.40 uur: optocht naar Dorpshuis; 19.00-20.00 uur: Sint bij 
Dorpshuis.

15 nov. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 uur 
16 nov. Workshop mindmappen van 10.00-12.30 uur. Mindmappen helpt 

je om informatie makkelijker op te nemen en te onthouden. Kosten 
€ 40,-. Meer info: informatie@pauliendubelaar.nl of 06-11208341

18,19 en Toneelvereniging Genesius speelt ‘En ik dan?’ Plaats: Dorpshuis
26 nov.  De Quakel. Zaal open: 19.30 uur. Uitvoering begint om 20.15 uur. 

Kaartverkoop á € 7,50 bij Marga Westerbos Cyclamenlaan 48, De 
Kwakel, tel: 0297-532970 of via: frankmar@caiway.nl

19 nov.  Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. 
Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 uur. Duur 
wandeling: tot ongeveer 12.30 uur. Deelname gratis, aanmelding 
niet nodig. Info: 0297 287223 / yfke.zijlstra@casema.nl. Zie ook: 
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn/

20 nov. t/m Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht, Greve-
18 dec. lingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14.00-16.00 uur en za/zo: 

12.00-17.00 uur. 
 Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare kunst. Info: www.ga-

leriefortaandedrecht.nl en 0297-521162. 
 21 nov.  Informatieavond over project Vuurlijn-Boterdijk; Business & Party-

centrum Leenders, Drechtdijk 9, De Kwakel. Zaal open: 19.00 uur. 
22 nov. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
25 nov. Amerikaanse middag, 14.30 uur. Zangduo Jean en Marjan, incl. 

Amerikaans eten. Kosten € 12,50. Aanmelden tot uiterlijk 23 nov. 
Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 567209

27 nov. Philadelphus Ensemble, kamermuziek. Leden van het Concert-
gebouworkest spelen werk van Mendelsohn en Dvorak. Thamer-
kerk, start 14.30. Kosten: € 12,-. Meer info: www.scau.nl of J. He-
ijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.

29 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur 
29 nov. Mediteren in kleine groep, Multatulilaan 7, 19.45-21.30 uur. Kos-

ten: € 5 incl. thee. Graag vooraf aanmelden bij Carla de Brave: 
carladebrave@gmail.com of 06-22608327. 

 Evenementen vanaf december 2011 
 staan op www.uithoorn.nl



De gemeenteraad buigt zich morgenavond over de begroting voor het komende jaar. Het is een van de belangrijkste 
debatten van het jaar. In deze dubbele editie van de raadspagina blikken de fractievoorzitters vast vooruit.

De fractievoorzitters van  
de gemeente Uithoorn  
Vlnr: Benno van Dam  
(Ons Uithoorn), Klaas Bijlsma  
(Gemeentebelangen),  
Elfriede Henraat (plaats
vervangend fractievoorzitter 
DUS!), Jan Mollema (PvdA), 
Nick Roosendaal (VVD) 
en Jordy Keimes (CDA). 
Op de foto ontbreken 
Peter Timmer (DUS!) 
en Arjan Koopmans 
(Groen Uithoorn).
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Morgen wacht het begrotingsdebat

nick roosendaal
vvD

 “Een financieel  
gezond en bereik-
baar Uithoorn”
Wat vindt de vvD van  
de begroting voor 2012?

“Het college heeft een trans
parante, duidelijke en  
sluitende begroting opge
leverd. Er is voldoende  
aandacht voor de realisatie 
van het coalitieakkoord  
en verwachte dalingen van 
de inkomsten zijn eerlijk  
benoemd. De kernthema’s 
van de coalitie, zoals bereik
baarheid, jeugd, veilig
heid, wonen in Uithoorn, 
economie en ondernemen, 
duurzaamheid en verster
king van de saamhorigheid, 
komen in de begroting  
duidelijk aan bod.”

Welk onderwerp is voor de 
vvD het meest van belang?

“Wij willen inzetten op  
een financieel gezond en  
beter bereikbaar Uithoorn. 
Beide onderwerpen raken  
inwoners direct. Wat ons  
betreft zijn het randvoor
waarden voor een duur zame 
en gezonde toekomst van 
onze gemeente. Daarom  
maken wij ook geld vrij  
voor een ongelijkvloerse 
kruising richting Amstel
veen en zijn we blij met  
de opgeknapte Zijdelweg. 

We vinden het  
belangrijk dat het prettig  
wonen en ondernemen blijft  
in Uithoorn.”
 
Wat zijn financieel  
de ambities van de vvD?

“Wij willen tekorten in de  
begroting oplossen zonder 
inwoners in hun portemon
nee te raken via algemene 
lasten als de OZB, afvalstof
fenheffing en het rioolrecht. 
Vooralsnog lukt dat goed,  
de gemeentelijke lasten zijn 
de afgelopen vier jaar met 
minder dan de inflatie  
gestegen. Lage lasten geven 
mensen de ruimte om zelf 
keuzes te maken. Dat vinden 
wij belangrijk.”
 
Waar letten jullie vooral  
op bij het beoordelen  
van de begroting?

“Wij vinden het belangrijk  
dat plannen haalbaar en  
goed onderbouwd zijn.  
Alleen zo kunnen we tijdig 
anticiperen en de kwaliteit 
van voorzieningen waar
borgen. Denk aan de  
beschikbaarheid en  
veiligheid van sportaccom
modaties en scholen.  
Daarnaast vinden we het  
belangrijk dat Uithoorn  
de kwaliteit van uitbestede 
zaken beter beheert,  
zoals groenbeheer en het  
onderhoud van wegen en 
fietspaden.”

hebben jullie nog  
concrete plannen?

“Dan gaat het vooral om  
bereikbaarheid. We willen 
bijvoorbeeld haast maken 
met een fietspad van de  
Legmeer West naar Qui  
Vive en De Kwakel. Samen 
met DUS! pleiten we daar  
al jaren voor.”  

Peter timmer
DUS!

“Samen werk maken 
van duurzaamheid”  
Wat vindt DUS! van  
de gemeentelijke  
begroting voor 2012?

“De begroting is beter lees
baar dan voorgaande jaren. 
Bij alle programma’s staat 
wat Uithoorn wil bereiken 
en wat de gemeente gaat 
doen om dat te bereiken. 
Onze fractie is daar blij mee, 
omdat dit een goede bespre
king van de begroting door 
de raad mogelijk maakt.”

en wat zijn inhoudelijk  
jullie opvattingen?

“Voor de korte termijn ziet 
het er goed uit. De inkom
sten en uitgaven lijken voor 
de komende jaren in even
wicht te zijn. Wat ons zorgen 
baart is het tekort dat na  
2015 lijkt te ontstaan: naar 
verwachting tenminste  
€ 0,5 miljoen per jaar en nog 
oplopend ook.”

Waarom baart dit  
jullie zorgen?

“Allereerst omdat dit voor ons 
als een verrassing komt. We 
hadden er niet op gerekend. 
Maar nog meer dan dat telt 
dat DUS! staat voor een struc
tureel sluitende begroting. 
Dit betekent dat we wat ons 
betreft de komende tijd de te
ring naar de nering zetten. 
Hopelijk denken de andere 
partijen er ook zo over.”

Welk onderwerp op de  
begroting is voor jullie  
het meest van belang?

“Dat is zonder enige twijfel 
het onderwerp duurzaam
heid. Wij vinden het belang
rijk dat de gemeente voor
waarden schept en faciliteert, 
zodat bedrijven en inwoners 
duurzaam kunnen zijn. 
Daarnaast moet de gemeente 
zelf het goede voorbeeld  
geven, zodat er voldoende 
draagvlak voor duurzaam
heid blijft. Het ondertekenen 
van het convenant over  
de energieneutrale regio  
ondersteunen wij dan ook 
van harte.”

Kun je hier meer  
over vertellen?

“Uithoorn heeft dit conve
nant afgesloten met Amstel
veen, Aalsmeer, Diemen en 
OuderAmstel. De bedoeling 
is om in 2040 een energie
neutrale regio te zijn. Denk 

aan het laag houden van  
de energierekening en het  
investeren in isolatie, zonne
energie en schone lucht.  
In de begroting is hiervoor  
€ 75.000 opgenomen. DUS! 
hoopt dat de gemeente  
samen met de inwoners en 
de bedrijven werk maakt 
van duurzaamheid.”  

Klaas Bijlsma
gemeentebelangen

“Laat belangrijke 
voorzieningen intact”  
Wat vindt gemeente
belangen van de  
begroting voor 2012?

“Wij kijken met gemengde ge
voelens naar de plannen van 
burgemeester en wethouders 
voor 2012. Ze presenteren 
een sluitende begroting, 
maar tegen welke prijs? Wat 
zijn precies de gevolgen van 
de weg die wordt ingeslagen? 
Wij zijn er niet gerust op.”

Waar maken jullie je  
het meest zorgen om?

“We maken ons zorgen om  
de financiële positie van de 
gemeente Uithoorn. We  
vrezen dat dit in de nabije 
toekomst leidt tot keuzes  
die erg vervelend kunnen 
uitpakken, bijvoorbeeld 
doordat we noodzakelijke 
dingen niet meer kunnen 
doen of dat de kosten voor  
de inwoners omhoog gaan. 

En dat allemaal omdat de co
alitie het eigen wensenlijstje 
belangrijker vindt dan het al
gemeen belang van Uithoorn.”

Kun je dit nader  
toelichten?

“Als we de plannen van b&w 
volgen, dan lijkt het erop dat 
Uithoorn gaat interen op het 
eigen vermogen. Dat is zeer 
verontrustend. Straks is er 
geen geld meer om voor onze 
gemeenschap de dingen te 
doen die er echt toe doen.  
We hopen dat we de andere 
politieke partijen daarvan 
kunnen overtuigen.”

Waar zit voor gemeente
belangen vooral de pijn? 

“Met name de invloed die het 
voorstel mogelijk zal hebben 
op kunst en cultuur, welzijn 
en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning baart ons 
zorgen. Het lijkt erop dat er 
op die vlakken sprake zal 
zijn van achteruitgang.  
We hebben hierover al vragen 
gesteld aan het college van 
b&w en zijn nu benieuwd 
wat morgenavond de  
antwoorden zullen zijn.”
 
Wat verwachten jullie  
van de andere partijen  
op dit vlak?

“Gemeentebelangen gaat er 
vanuit dat de andere partijen 
ook de juiste keuzes willen 
maken voor de inwoners van 

Uithoorn. Dat betekent dat  
je de gemeente financieel  
gezond houdt en belangrijke 
bestaande voorzieningen  
intact laat.”   

jordy Keimes
CDa

“Houd strakker de 
regie op projecten”  
Wat vindt het CDa van  
de gemeentelijke  
begroting voor 2012?

“Wij zijn redelijk positief.  
Een belangrijk punt voor 
ons, zeker in deze tijden, is 
dat de lokale lasten niet snel
ler stijgen dan de inflatie. 
Daarnaast zijn we blij dat 
burgemeester en wethou
ders hun taken en program
ma’s inzichtelijk hebben  
gemaakt, zodat wij als raad 
weten wat er op ons af komt.”

zijn er ook zaken waar  
jullie minder blij mee zijn? 

“Jazeker, de verdeling van  
gelden en enkele voorgeno
men bezuinigingen hebben 
bijvoorbeeld onze aandacht. 
Minder hulp voor ouderen 
bij de belastingaangifte,  
stijging van contributies 
voor de jeugd, minder  
activiteiten in dorpshuizen, 
meer zwerfvuil, minder  
goede ontsluiting van  
wijken – het staat ons alle
maal te wachten als je kijkt 
naar de huidige begroting.”

Wat is hier volgens het  
CDa de oorzaak van?

“Burgemeester en wethou
ders maken dikwijls nieuw 
beleid voordat reeds begon
nen projecten zijn afgerond. 
Er is bovendien veel uitloop 
van projecten, onder meer 
doordat bewoners en onder
nemers niet altijd goed bij 
projecten worden betrokken. 
Belangrijke projecten, zoals 
de Amsteloever, de Randweg 
Oost en het herstraten van 
Meerwijk, kunnen daardoor 
niet of slechts heel summier 
worden uitgevoerd.” 

Wat moet er wat jullie  
betreft veranderen?

“Wij roepen het college van 
b&w op tijdig te starten met 
projecten en aandacht te ge
ven aan de participatie van 
inwoners en ondernemers.”

Waarom is dit belangrijk?
“Hiermee voorkom je dat het 
geld voor belangrijke projec
ten op is voordat het project 
is gestart. Dat vinden wij  
een zeer kwalijke zaak. Maar 
niet alleen met het oog op 
kostenbeheersing zou het 
goed zijn strakker de regie te 
voeren. Het komt de partici
patie en betrokkenheid van 
bewoners ook ten goede. Er 
komen dikwijls goede idee
en vanuit de samenleving, 
als gemeente moet je dat sti
muleren. Een plan dat wordt 

gedragen door inwoners en 
ondernemers telt voor twee! 
De gemeente moet voorwaar
den scheppen, draagvlak cre
eren en faciliteren.”  

jan Mollema
Pvda

“Uithoorn moet 
een eigen, sociale 
koers varen”
Wat vindt de Pvda van  
de begroting voor 2012? 

“Wij zijn zeer positief. Het is 
niet eenvoudig om in deze 
tijd een sluitende meerjaren
begroting te maken die voor
ziet in het waarmaken van 
de ambities in het coalitie
akkoord, die voldoende  
bezuinigt en die ook nog 
eens ruimte laat voor nieuw 
beleid. Het college van  
burgemeester en wethouders 
is daar naar onze mening 
goed in geslaagd.”

Wat is voor jullie het  
belangrijkste aspect  
van de begroting?

“De financiële gezondheid 
van Uithoorn staat voor ons 
voorop. Er komt de komende 
tijd veel op de gemeente af, 
zoals de overheveling van  
de jeugdzorg, de wet over 
werken naar vermogen en 
verschillende taken uit de 
AWBZ. En dan zijn er natuur
lijk onze eigen ambities 
voor een leefbaar, veilig en 

schoon Uithoorn, waarin  
iedereen naar vermogen  
mee kan doen. Dat vraagt 
nogal wat.”

Welke financiële keuzes 
maakt de Pvda?

“In verband met de omlegging 
van de N201 is het noodzake
lijk dat er de komende tijd 
veel geld wordt vrijgemaakt 
voor verkeersmaatregelen en 
het opknappen van het 
dorpscentrum. De voorzie
ningen en dienstverlening 
moeten ook op peil blijven 
en waar nodig worden verbe
terd, zonder dat de lasten te 
hoog worden. Wij zoeken 
daarvoor naar evenwicht.”

Waar moeten we  
dan aan denken?

“De gemeente krijgt nieuwe 
taken van het Rijk. Wij vinden 
het belangrijk dat er dan ook 
voldoende geld mee komt, 
zodat Uithoorn goede rege
lingen en voorzieningen kan 
treffen voor de mensen op 
wie de overgehevelde taken 
van toepassing zijn én vol
doende vrijheid behoudt om 
een eigen koers te varen.”

Waarmee moet Uithoorn 
zich volgens de Pvda  
onderscheiden?

“Veel bezuinigingen en lasten
verhogingen van het kabinet 
stapelen zich op bij dezelfde 
mensen, die het toch al niet 

breed hebben. Denk aan 
chronisch zieken en  
gehandicapten, mensen met 
een laag inkomen en mensen 
met een uitkering. Dat is niet 
wat de PvdA wil. Uithoorn 
moet daarom een eigen,  
sociale koers varen.”  

Benno van Dam 
Ons Uithoorn

“Huidig plan voor 
dorpscentrum is
niet haalbaar”
Wat vindt Ons Uithoorn 
van de begroting 
voor 2012?

“Een aantal zaken vallen op. 
Ten eerste, in de begroting 
20122014 zijn inkomsten en 
uitgaven in balans, mede 
dankzij bezuinigingen. Ech
ter, mogelijk zijn nieuwe in
grepen noodzakelijk vanwe
ge tekorten vanaf 2015. Ten 
tweede, van diverse bezuini
gingen zijn de maatschappe
lijke gevolgen niet bekendge
maakt. Daar kunnen we dus 
niet mee akkoord gaan. Ten 
derde, de huidige coalitie
partners VVD, DUS! en PvdA 
hebben bij hun aantreden 
aangekondigd geen nieuw  
beleid te ontwikkelen, maar 
zich te richten op de uitvoe
ring van bestaand beleid. Des
ondanks wemelt de begroting 
van nieuwe onderzoeken, 
plannen en verkenningen. 
Dat is niet consequent.”

Welk onderwerp op de  
begroting vinden jullie  
het meest van belang?

“De wederopbouw van het 
dorpscentrum. Er is in de af
gelopen jaren veel historisch 
erfgoed verdwenen, waar
door de ziel uit het dorpscen
trum is verdwenen.”

Wat zijn jullie ambities  
op dit vlak?

“Wij willen dat het dorpscen
trum wordt ingericht zoals 
het vroeger was. Dit betekent 
een terugkeer van de histori
sche De Lange Brug en het 
binnenhaventje De Kil.  Bij 
de Kil komt een marktplein 
met horeca, winkels en wo
ningen. Hiermee betrekken 
we de Amstel bij het dorp en 
ontstaat een authentieke,  
gezellige sfeer. De Irenebrug 
zal moeten wijken om dit  
te realiseren.”

verwachten jullie ontwik
kelingen op dit punt?

“Het gemeentebestuur heeft 
zich vastgebeten in een  
ander plan, de zogenaamde 
parkeergaragevariant.  
Op de plek van De Kil komt 
een inrit tot een ondergrond
se parkeergarage. Via de  
Irenebrug kun je die garage 
inrijden. Ons Uithoorn zal 
zich verzetten tegen dit  
bespottelijke plan, totdat  
de eerste graafmachines het 
terrein oprijden.”

hoe realistisch is het  
dat er nog steun komt  
voor jullie plannen?

“Op dit moment zijn de gees
ten nog niet rijp voor de his
torische variant. Dat zal ver
anderen als in de loop van 
2012 blijkt dat de parkeer
garagevariant niet haalbaar 
is. Dan komt de historische  
variant alsnog in beeld.”  

arjan Koopmans
groen Uithoorn

“Laat belangrijke 
voorzieningen intact”  
Wat vindt groen Uithoorn 
van de gemeentelijke  
begroting voor 2012?

“Wat voor ons het meest in 
het oog springt, is dat er  
€ 2,7 miljoen wordt bezui
nigd – veel meer dan feitelijk 
noodzakelijk is. Vooral  
ouderen, gehandicapten  
en sociaal zwakkeren  
worden hierdoor getroffen, 
terwijl juist deze mensen 
onze ondersteuning hard  
nodig hebben.”

Kun je dit nader  
toelichten?

“Volgens de begroting wil het 
college van VVD, PvdA en 
DUS! liefst € 810.000 extra 
bezuinigen om geld vrij te 
maken voor niet erg specifiek 
genoemde andere activiteiten. 
Volgens ons gaat dit ten  
koste van belangrijke en 
goedfunctionerende  
bestaande voorzieningen.  
Bovendien worden infra
structurele projecten uitge
steld of zelfs geschrapt, puur 
om geld vrij te maken zodat 
burgemeester en wethouders 

‘iets nieuws’ kunnen doen.”
 
Wat is voor jullie partij een 
belangrijk onderwerp?

“Groen Uithoorn gaat voor de 
veiligheid van kinderen op 
de fiets. Kinderen moeten in 
2012 zelfstandig naar school 
kunnen fietsen op veilige 
fietspaden, zonder scheuren
de scooters en langsrazende 
vrachtauto’s. In Uithoorn  
en De Kwakel is het bij alle  
ouders met schoolgaan
de kinderen bekend dat er in 
de gemeente van een veilige 
verkeerssituatie voor fietsers 
absoluut geen sprake is.  
Probeer maar eens de N201 
bij de rotonde van de Prins 
Bernardlaan over te steken, 
dat is voor volwassenen al 
geen pretje. Toch zegt het  
college van b&w dat er sprake 
is van een veilige situatie.  
Hetzelfde geldt voor de  
Boterdijk en de Vuurlijn.”
 
Wat willen jullie  
gaan doen?

“Veiligheid van kinderen  
gaat boven alles. Groen  
Uithoorn wil dat het college 
er met spoed voor zorgt  
dat kinderen veilig de N201 
kunnen oversteken. Het  
budget hiervoor kan komen 
van de middelen die nu  
zijn gereserveerd voor de  
betere doorstroming van  
het autoverkeer.” 

Wat verwachten jullie  
van dit initiatief?

“Weinig, de coalitiepartijen 
hebben namelijk alleen  
aandacht voor het auto
verkeer. Veilig fietsen heeft 
geen prioriteit. Maar laten 
we hopen dat uiteindelijk 
het algemeen belang  
zwaarder gaat tellen dan  
de particuliere ambities  
van een partij.”  
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‘Verbouwing’  
Iepenlaan kan nu  
echt beginnen
 
De gemeenteraad heeft 
donderdag 3 november 
een knoop doorgehakt 
over de herstructurering 
van de Iepenlaan. Er is nu 
duidelijk zicht op wat er 
de komende tijd gaat  
gebeuren aan de laan, 
die in de afgelopen jaren 
zo in verval is geraakt.  
Zo komen er groenvoor
zieningen aan de zuid
kant, achter de bestaan
de bebouwing. Aan de 
noordkant verrijzen in  
de toekomst nieuwe 
glastuinbouwbedrijven. 
Tijdens het debat bleek 
dat alle partijen snel  
duidelijk wilden voor  
de bewoners en bedrijven 
aan de Iepenlaan.  
Gemeentebelangen en 
CDA hadden nog twijfels 
bij de wijze waarop de 
ondernemers aan de  
Iepenlaan gecompenseerd 
worden voor het land dat 
de gemeente van hen 
overneemt. Zij mogen er 
financieel niet op achter
uit gaan, aldus beide par
tijen. Het CDA vroeg het 
college nog dit jaar te  
laten weten wat de exacte  
financiële consequenties 
zijn. Wethouder Jeroen 
Verheijen verzekerde de 
raad dat met elke onder
nemer aan de Iepenlaan 
persoonlijke afspraken 
worden gemaakt. Ook 
beloofde hij de raad 
nauwkeurig op de hoog
te te houden van de  
financiële afwikkeling. 
Voor de raad waren die 
toezeggingen voldoende 
om het plan aan te nemen. 
De gemeente start zo 
snel mogelijk met de 
aanleg van het groen
gebied aan de zuidzijde. 
De nieuwe glastuinbouw 
aan de noordkant volgt  
in een tweede fase.

r a a D S a g e n D a
Datum: 10 november 2011
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: begrotingsdebat

Het debat staat in het teken 
van de Programmabegroting 
2012 en de 2de voortgangs
rapportage 2011. De eerst
volgende raadsvergadering is 
op donderdag 17 november.



De gemeenteraad buigt zich morgenavond over de begroting voor het komende jaar. Het is een van de belangrijkste 
debatten van het jaar. In deze dubbele editie van de raadspagina blikken de fractievoorzitters vast vooruit.

De fractievoorzitters van  
de gemeente Uithoorn  
Vlnr: Benno van Dam  
(Ons Uithoorn), Klaas Bijlsma  
(Gemeentebelangen),  
Elfriede Henraat (plaats
vervangend fractievoorzitter 
DUS!), Jan Mollema (PvdA), 
Nick Roosendaal (VVD) 
en Jordy Keimes (CDA). 
Op de foto ontbreken 
Peter Timmer (DUS!) 
en Arjan Koopmans 
(Groen Uithoorn).
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Morgen wacht het begrotingsdebat

nick roosendaal
vvD

 “Een financieel  
gezond en bereik-
baar Uithoorn”
Wat vindt de vvD van  
de begroting voor 2012?

“Het college heeft een trans
parante, duidelijke en  
sluitende begroting opge
leverd. Er is voldoende  
aandacht voor de realisatie 
van het coalitieakkoord  
en verwachte dalingen van 
de inkomsten zijn eerlijk  
benoemd. De kernthema’s 
van de coalitie, zoals bereik
baarheid, jeugd, veilig
heid, wonen in Uithoorn, 
economie en ondernemen, 
duurzaamheid en verster
king van de saamhorigheid, 
komen in de begroting  
duidelijk aan bod.”

Welk onderwerp is voor de 
vvD het meest van belang?

“Wij willen inzetten op  
een financieel gezond en  
beter bereikbaar Uithoorn. 
Beide onderwerpen raken  
inwoners direct. Wat ons  
betreft zijn het randvoor
waarden voor een duur zame 
en gezonde toekomst van 
onze gemeente. Daarom  
maken wij ook geld vrij  
voor een ongelijkvloerse 
kruising richting Amstel
veen en zijn we blij met  
de opgeknapte Zijdelweg. 

We vinden het  
belangrijk dat het prettig  
wonen en ondernemen blijft  
in Uithoorn.”
 
Wat zijn financieel  
de ambities van de vvD?

“Wij willen tekorten in de  
begroting oplossen zonder 
inwoners in hun portemon
nee te raken via algemene 
lasten als de OZB, afvalstof
fenheffing en het rioolrecht. 
Vooralsnog lukt dat goed,  
de gemeentelijke lasten zijn 
de afgelopen vier jaar met 
minder dan de inflatie  
gestegen. Lage lasten geven 
mensen de ruimte om zelf 
keuzes te maken. Dat vinden 
wij belangrijk.”
 
Waar letten jullie vooral  
op bij het beoordelen  
van de begroting?

“Wij vinden het belangrijk  
dat plannen haalbaar en  
goed onderbouwd zijn.  
Alleen zo kunnen we tijdig 
anticiperen en de kwaliteit 
van voorzieningen waar
borgen. Denk aan de  
beschikbaarheid en  
veiligheid van sportaccom
modaties en scholen.  
Daarnaast vinden we het  
belangrijk dat Uithoorn  
de kwaliteit van uitbestede 
zaken beter beheert,  
zoals groenbeheer en het  
onderhoud van wegen en 
fietspaden.”

hebben jullie nog  
concrete plannen?

“Dan gaat het vooral om  
bereikbaarheid. We willen 
bijvoorbeeld haast maken 
met een fietspad van de  
Legmeer West naar Qui  
Vive en De Kwakel. Samen 
met DUS! pleiten we daar  
al jaren voor.”  

Peter timmer
DUS!

“Samen werk maken 
van duurzaamheid”  
Wat vindt DUS! van  
de gemeentelijke  
begroting voor 2012?

“De begroting is beter lees
baar dan voorgaande jaren. 
Bij alle programma’s staat 
wat Uithoorn wil bereiken 
en wat de gemeente gaat 
doen om dat te bereiken. 
Onze fractie is daar blij mee, 
omdat dit een goede bespre
king van de begroting door 
de raad mogelijk maakt.”

en wat zijn inhoudelijk  
jullie opvattingen?

“Voor de korte termijn ziet 
het er goed uit. De inkom
sten en uitgaven lijken voor 
de komende jaren in even
wicht te zijn. Wat ons zorgen 
baart is het tekort dat na  
2015 lijkt te ontstaan: naar 
verwachting tenminste  
€ 0,5 miljoen per jaar en nog 
oplopend ook.”

Waarom baart dit  
jullie zorgen?

“Allereerst omdat dit voor ons 
als een verrassing komt. We 
hadden er niet op gerekend. 
Maar nog meer dan dat telt 
dat DUS! staat voor een struc
tureel sluitende begroting. 
Dit betekent dat we wat ons 
betreft de komende tijd de te
ring naar de nering zetten. 
Hopelijk denken de andere 
partijen er ook zo over.”

Welk onderwerp op de  
begroting is voor jullie  
het meest van belang?

“Dat is zonder enige twijfel 
het onderwerp duurzaam
heid. Wij vinden het belang
rijk dat de gemeente voor
waarden schept en faciliteert, 
zodat bedrijven en inwoners 
duurzaam kunnen zijn. 
Daarnaast moet de gemeente 
zelf het goede voorbeeld  
geven, zodat er voldoende 
draagvlak voor duurzaam
heid blijft. Het ondertekenen 
van het convenant over  
de energieneutrale regio  
ondersteunen wij dan ook 
van harte.”

Kun je hier meer  
over vertellen?

“Uithoorn heeft dit conve
nant afgesloten met Amstel
veen, Aalsmeer, Diemen en 
OuderAmstel. De bedoeling 
is om in 2040 een energie
neutrale regio te zijn. Denk 

aan het laag houden van  
de energierekening en het  
investeren in isolatie, zonne
energie en schone lucht.  
In de begroting is hiervoor  
€ 75.000 opgenomen. DUS! 
hoopt dat de gemeente  
samen met de inwoners en 
de bedrijven werk maakt 
van duurzaamheid.”  

Klaas Bijlsma
gemeentebelangen

“Laat belangrijke 
voorzieningen intact”  
Wat vindt gemeente
belangen van de  
begroting voor 2012?

“Wij kijken met gemengde ge
voelens naar de plannen van 
burgemeester en wethouders 
voor 2012. Ze presenteren 
een sluitende begroting, 
maar tegen welke prijs? Wat 
zijn precies de gevolgen van 
de weg die wordt ingeslagen? 
Wij zijn er niet gerust op.”

Waar maken jullie je  
het meest zorgen om?

“We maken ons zorgen om  
de financiële positie van de 
gemeente Uithoorn. We  
vrezen dat dit in de nabije 
toekomst leidt tot keuzes  
die erg vervelend kunnen 
uitpakken, bijvoorbeeld 
doordat we noodzakelijke 
dingen niet meer kunnen 
doen of dat de kosten voor  
de inwoners omhoog gaan. 

En dat allemaal omdat de co
alitie het eigen wensenlijstje 
belangrijker vindt dan het al
gemeen belang van Uithoorn.”

Kun je dit nader  
toelichten?

“Als we de plannen van b&w 
volgen, dan lijkt het erop dat 
Uithoorn gaat interen op het 
eigen vermogen. Dat is zeer 
verontrustend. Straks is er 
geen geld meer om voor onze 
gemeenschap de dingen te 
doen die er echt toe doen.  
We hopen dat we de andere 
politieke partijen daarvan 
kunnen overtuigen.”

Waar zit voor gemeente
belangen vooral de pijn? 

“Met name de invloed die het 
voorstel mogelijk zal hebben 
op kunst en cultuur, welzijn 
en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning baart ons 
zorgen. Het lijkt erop dat er 
op die vlakken sprake zal 
zijn van achteruitgang.  
We hebben hierover al vragen 
gesteld aan het college van 
b&w en zijn nu benieuwd 
wat morgenavond de  
antwoorden zullen zijn.”
 
Wat verwachten jullie  
van de andere partijen  
op dit vlak?

“Gemeentebelangen gaat er 
vanuit dat de andere partijen 
ook de juiste keuzes willen 
maken voor de inwoners van 

Uithoorn. Dat betekent dat  
je de gemeente financieel  
gezond houdt en belangrijke 
bestaande voorzieningen  
intact laat.”   

jordy Keimes
CDa

“Houd strakker de 
regie op projecten”  
Wat vindt het CDa van  
de gemeentelijke  
begroting voor 2012?

“Wij zijn redelijk positief.  
Een belangrijk punt voor 
ons, zeker in deze tijden, is 
dat de lokale lasten niet snel
ler stijgen dan de inflatie. 
Daarnaast zijn we blij dat 
burgemeester en wethou
ders hun taken en program
ma’s inzichtelijk hebben  
gemaakt, zodat wij als raad 
weten wat er op ons af komt.”

zijn er ook zaken waar  
jullie minder blij mee zijn? 

“Jazeker, de verdeling van  
gelden en enkele voorgeno
men bezuinigingen hebben 
bijvoorbeeld onze aandacht. 
Minder hulp voor ouderen 
bij de belastingaangifte,  
stijging van contributies 
voor de jeugd, minder  
activiteiten in dorpshuizen, 
meer zwerfvuil, minder  
goede ontsluiting van  
wijken – het staat ons alle
maal te wachten als je kijkt 
naar de huidige begroting.”

Wat is hier volgens het  
CDa de oorzaak van?

“Burgemeester en wethou
ders maken dikwijls nieuw 
beleid voordat reeds begon
nen projecten zijn afgerond. 
Er is bovendien veel uitloop 
van projecten, onder meer 
doordat bewoners en onder
nemers niet altijd goed bij 
projecten worden betrokken. 
Belangrijke projecten, zoals 
de Amsteloever, de Randweg 
Oost en het herstraten van 
Meerwijk, kunnen daardoor 
niet of slechts heel summier 
worden uitgevoerd.” 

Wat moet er wat jullie  
betreft veranderen?

“Wij roepen het college van 
b&w op tijdig te starten met 
projecten en aandacht te ge
ven aan de participatie van 
inwoners en ondernemers.”

Waarom is dit belangrijk?
“Hiermee voorkom je dat het 
geld voor belangrijke projec
ten op is voordat het project 
is gestart. Dat vinden wij  
een zeer kwalijke zaak. Maar 
niet alleen met het oog op 
kostenbeheersing zou het 
goed zijn strakker de regie te 
voeren. Het komt de partici
patie en betrokkenheid van 
bewoners ook ten goede. Er 
komen dikwijls goede idee
en vanuit de samenleving, 
als gemeente moet je dat sti
muleren. Een plan dat wordt 

gedragen door inwoners en 
ondernemers telt voor twee! 
De gemeente moet voorwaar
den scheppen, draagvlak cre
eren en faciliteren.”  

jan Mollema
Pvda

“Uithoorn moet 
een eigen, sociale 
koers varen”
Wat vindt de Pvda van  
de begroting voor 2012? 

“Wij zijn zeer positief. Het is 
niet eenvoudig om in deze 
tijd een sluitende meerjaren
begroting te maken die voor
ziet in het waarmaken van 
de ambities in het coalitie
akkoord, die voldoende  
bezuinigt en die ook nog 
eens ruimte laat voor nieuw 
beleid. Het college van  
burgemeester en wethouders 
is daar naar onze mening 
goed in geslaagd.”

Wat is voor jullie het  
belangrijkste aspect  
van de begroting?

“De financiële gezondheid 
van Uithoorn staat voor ons 
voorop. Er komt de komende 
tijd veel op de gemeente af, 
zoals de overheveling van  
de jeugdzorg, de wet over 
werken naar vermogen en 
verschillende taken uit de 
AWBZ. En dan zijn er natuur
lijk onze eigen ambities 
voor een leefbaar, veilig en 

schoon Uithoorn, waarin  
iedereen naar vermogen  
mee kan doen. Dat vraagt 
nogal wat.”

Welke financiële keuzes 
maakt de Pvda?

“In verband met de omlegging 
van de N201 is het noodzake
lijk dat er de komende tijd 
veel geld wordt vrijgemaakt 
voor verkeersmaatregelen en 
het opknappen van het 
dorpscentrum. De voorzie
ningen en dienstverlening 
moeten ook op peil blijven 
en waar nodig worden verbe
terd, zonder dat de lasten te 
hoog worden. Wij zoeken 
daarvoor naar evenwicht.”

Waar moeten we  
dan aan denken?

“De gemeente krijgt nieuwe 
taken van het Rijk. Wij vinden 
het belangrijk dat er dan ook 
voldoende geld mee komt, 
zodat Uithoorn goede rege
lingen en voorzieningen kan 
treffen voor de mensen op 
wie de overgehevelde taken 
van toepassing zijn én vol
doende vrijheid behoudt om 
een eigen koers te varen.”

Waarmee moet Uithoorn 
zich volgens de Pvda  
onderscheiden?

“Veel bezuinigingen en lasten
verhogingen van het kabinet 
stapelen zich op bij dezelfde 
mensen, die het toch al niet 

breed hebben. Denk aan 
chronisch zieken en  
gehandicapten, mensen met 
een laag inkomen en mensen 
met een uitkering. Dat is niet 
wat de PvdA wil. Uithoorn 
moet daarom een eigen,  
sociale koers varen.”  

Benno van Dam 
Ons Uithoorn

“Huidig plan voor 
dorpscentrum is
niet haalbaar”
Wat vindt Ons Uithoorn 
van de begroting 
voor 2012?

“Een aantal zaken vallen op. 
Ten eerste, in de begroting 
20122014 zijn inkomsten en 
uitgaven in balans, mede 
dankzij bezuinigingen. Ech
ter, mogelijk zijn nieuwe in
grepen noodzakelijk vanwe
ge tekorten vanaf 2015. Ten 
tweede, van diverse bezuini
gingen zijn de maatschappe
lijke gevolgen niet bekendge
maakt. Daar kunnen we dus 
niet mee akkoord gaan. Ten 
derde, de huidige coalitie
partners VVD, DUS! en PvdA 
hebben bij hun aantreden 
aangekondigd geen nieuw  
beleid te ontwikkelen, maar 
zich te richten op de uitvoe
ring van bestaand beleid. Des
ondanks wemelt de begroting 
van nieuwe onderzoeken, 
plannen en verkenningen. 
Dat is niet consequent.”

Welk onderwerp op de  
begroting vinden jullie  
het meest van belang?

“De wederopbouw van het 
dorpscentrum. Er is in de af
gelopen jaren veel historisch 
erfgoed verdwenen, waar
door de ziel uit het dorpscen
trum is verdwenen.”

Wat zijn jullie ambities  
op dit vlak?

“Wij willen dat het dorpscen
trum wordt ingericht zoals 
het vroeger was. Dit betekent 
een terugkeer van de histori
sche De Lange Brug en het 
binnenhaventje De Kil.  Bij 
de Kil komt een marktplein 
met horeca, winkels en wo
ningen. Hiermee betrekken 
we de Amstel bij het dorp en 
ontstaat een authentieke,  
gezellige sfeer. De Irenebrug 
zal moeten wijken om dit  
te realiseren.”

verwachten jullie ontwik
kelingen op dit punt?

“Het gemeentebestuur heeft 
zich vastgebeten in een  
ander plan, de zogenaamde 
parkeergaragevariant.  
Op de plek van De Kil komt 
een inrit tot een ondergrond
se parkeergarage. Via de  
Irenebrug kun je die garage 
inrijden. Ons Uithoorn zal 
zich verzetten tegen dit  
bespottelijke plan, totdat  
de eerste graafmachines het 
terrein oprijden.”

hoe realistisch is het  
dat er nog steun komt  
voor jullie plannen?

“Op dit moment zijn de gees
ten nog niet rijp voor de his
torische variant. Dat zal ver
anderen als in de loop van 
2012 blijkt dat de parkeer
garagevariant niet haalbaar 
is. Dan komt de historische  
variant alsnog in beeld.”  

arjan Koopmans
groen Uithoorn

“Laat belangrijke 
voorzieningen intact”  
Wat vindt groen Uithoorn 
van de gemeentelijke  
begroting voor 2012?

“Wat voor ons het meest in 
het oog springt, is dat er  
€ 2,7 miljoen wordt bezui
nigd – veel meer dan feitelijk 
noodzakelijk is. Vooral  
ouderen, gehandicapten  
en sociaal zwakkeren  
worden hierdoor getroffen, 
terwijl juist deze mensen 
onze ondersteuning hard  
nodig hebben.”

Kun je dit nader  
toelichten?

“Volgens de begroting wil het 
college van VVD, PvdA en 
DUS! liefst € 810.000 extra 
bezuinigen om geld vrij te 
maken voor niet erg specifiek 
genoemde andere activiteiten. 
Volgens ons gaat dit ten  
koste van belangrijke en 
goedfunctionerende  
bestaande voorzieningen.  
Bovendien worden infra
structurele projecten uitge
steld of zelfs geschrapt, puur 
om geld vrij te maken zodat 
burgemeester en wethouders 

‘iets nieuws’ kunnen doen.”
 
Wat is voor jullie partij een 
belangrijk onderwerp?

“Groen Uithoorn gaat voor de 
veiligheid van kinderen op 
de fiets. Kinderen moeten in 
2012 zelfstandig naar school 
kunnen fietsen op veilige 
fietspaden, zonder scheuren
de scooters en langsrazende 
vrachtauto’s. In Uithoorn  
en De Kwakel is het bij alle  
ouders met schoolgaan
de kinderen bekend dat er in 
de gemeente van een veilige 
verkeerssituatie voor fietsers 
absoluut geen sprake is.  
Probeer maar eens de N201 
bij de rotonde van de Prins 
Bernardlaan over te steken, 
dat is voor volwassenen al 
geen pretje. Toch zegt het  
college van b&w dat er sprake 
is van een veilige situatie.  
Hetzelfde geldt voor de  
Boterdijk en de Vuurlijn.”
 
Wat willen jullie  
gaan doen?

“Veiligheid van kinderen  
gaat boven alles. Groen  
Uithoorn wil dat het college 
er met spoed voor zorgt  
dat kinderen veilig de N201 
kunnen oversteken. Het  
budget hiervoor kan komen 
van de middelen die nu  
zijn gereserveerd voor de  
betere doorstroming van  
het autoverkeer.” 

Wat verwachten jullie  
van dit initiatief?

“Weinig, de coalitiepartijen 
hebben namelijk alleen  
aandacht voor het auto
verkeer. Veilig fietsen heeft 
geen prioriteit. Maar laten 
we hopen dat uiteindelijk 
het algemeen belang  
zwaarder gaat tellen dan  
de particuliere ambities  
van een partij.”  
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‘Verbouwing’  
Iepenlaan kan nu  
echt beginnen
 
De gemeenteraad heeft 
donderdag 3 november 
een knoop doorgehakt 
over de herstructurering 
van de Iepenlaan. Er is nu 
duidelijk zicht op wat er 
de komende tijd gaat  
gebeuren aan de laan, 
die in de afgelopen jaren 
zo in verval is geraakt.  
Zo komen er groenvoor
zieningen aan de zuid
kant, achter de bestaan
de bebouwing. Aan de 
noordkant verrijzen in  
de toekomst nieuwe 
glastuinbouwbedrijven. 
Tijdens het debat bleek 
dat alle partijen snel  
duidelijk wilden voor  
de bewoners en bedrijven 
aan de Iepenlaan.  
Gemeentebelangen en 
CDA hadden nog twijfels 
bij de wijze waarop de 
ondernemers aan de  
Iepenlaan gecompenseerd 
worden voor het land dat 
de gemeente van hen 
overneemt. Zij mogen er 
financieel niet op achter
uit gaan, aldus beide par
tijen. Het CDA vroeg het 
college nog dit jaar te  
laten weten wat de exacte  
financiële consequenties 
zijn. Wethouder Jeroen 
Verheijen verzekerde de 
raad dat met elke onder
nemer aan de Iepenlaan 
persoonlijke afspraken 
worden gemaakt. Ook 
beloofde hij de raad 
nauwkeurig op de hoog
te te houden van de  
financiële afwikkeling. 
Voor de raad waren die 
toezeggingen voldoende 
om het plan aan te nemen. 
De gemeente start zo 
snel mogelijk met de 
aanleg van het groen
gebied aan de zuidzijde. 
De nieuwe glastuinbouw 
aan de noordkant volgt  
in een tweede fase.

r a a D S a g e n D a
Datum: 10 november 2011
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: begrotingsdebat

Het debat staat in het teken 
van de Programmabegroting 
2012 en de 2de voortgangs
rapportage 2011. De eerst
volgende raadsvergadering is 
op donderdag 17 november.




