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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

‘Regionaal overleg is belangrijk voor Uithoorn’
Raadslid Klaas Bijlsma
van Gemeentebelangen.

Raadslid Klaas Bijlsma zet zich niet alleen in
voor de belangen van zijn partij Gemeentebelangen. In de Stadsregio Amsterdam strijdt
hij voor het algemeen belang van Uithoorn.
“Als we het in ons eentje willen oplossen,
bestaat de kans dat het niet lukt.”
De Stadsregio Amsterdam,
daar wil raadslid Klaas
Bijlsma van Gemeentebelangen het over hebben.
Uithoorn neemt deel aan
dit regionale overlegor-

gaan, waarin 16 gemeentes
met elkaar overleggen over
een brede waaier aan onderwerpen. Onderwerpen die
zich niets aantrekken van
gemeentegrenzen,

of waarvoor het verstandig
is om expertise onderling
uit te wisselen. Zo overlegt
de Stadsregio onder meer
over openbaar vervoer, het
wegennet en de jeugdzorg.

singen worden genomen
waar onze inwoners en
bedrijven iets aan hebben.”

Inwoners en bedrijven
Bijlsma zit in het overlegorgaan van de Stadsregio,
de Regioraad. Hij neemt
zijn taak serieus. Bijlsma:
“Ik vind dat ik daartoe
verplicht ben. Ik zit daar
niet namens mezelf en
ook niet namens Gemeentebelangen. Ik zit daar uit
naam van heel Uithoorn,
om te zorgen dat er beslis-

Bereikbaarheid
Uithoorn kan niet zonder
overleg met andere
gemeentes, vertelt Bijlsma.
“Verkeer en openbaar
vervoer bijvoorbeeld
zijn belangrijk voor ons.
Mensen willen snel van
A naar B kunnen reizen,
of dat nu met de tram,
de bus of de auto is.
En bedrijven willen goed
te bereiken zijn voor hun
medewerkers en leveranciers.” Het punt dat Bijlsma

Stadsregio wordt
Vervoersregio
Eind volgend jaar, dan
houdt de Stadsregio
Amsterdam op te bestaan.
Het concept van regionaal
overleg past niet in de
wijze waarop het Rijk
vorm wil geven aan de
zogeheten decentralisatie.
Dit heeft landelijk gevolgen
voor regionaal overleg.
In de Stadsregio Amsterdam

wordt er al op geanticipeerd,
vertelt gemeenteraadslid
Klaas Bijlsma (Gemeentebelangen). “De Stadsregio
is erg belangrijk voor het
overleg over openbaar
vervoer en het wegennet
in de regio”, vertelt hij.
“Als de gemeenteraden
akkoord gaan, dan wordt
de Stadsregio een Vervoersregio.” Als de voortekenen
niet bedriegen, zal het

maken wil: “Als we daar
in ons eentje voor willen
zorgen, bestaat de kans dat
het niet lukt. Bereikbaarheid
is uiteindelijk geen belang
van Uithoorn alleen.”

‘Beslissingen nemen waar inwoners
en bedrijven iets aan hebben’
Doorstroming
In de Stadsregio wordt
daarom overlegd over
bijvoorbeeld de nieuwe
N201 en het effect daarvan
op de doorstroming van de
Zijdelweg. Ander voorbeeld:
de mogelijke OV-verbinding
tussen Uithoorn en
Rijk hier toestemming
voor geven, en ook zorgen
dat de Vervoersregio
slagkracht krijgt. Bijlsma:
“Een eigen geldstroom
vanuit het Rijk is erg
belangrijk. De Vervoersregio kan dan bindende
besluiten nemen.” Ook
op het gebied van jeugdzorg is het de bedoeling
dat het overleg tussen
gemeentes blijft bestaan.
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Amstelveen Westwijk,
waarvoor overigens nog
verschillende scenario’s
denkbaar zijn: het kan
met een tram, maar ook
met een bus. Nog voor het

einde van het jaar komt
er een rapport uit of het
doortrekken van de
tramverbinding vanuit
de Westwijk naar Uithoorn
rendabel kan zijn.
Koers
Bijlsma over dit onderwerp: “De gemeenteraad
van Uithoorn heeft nog
geen uitspraak over een
voorkeur gedaan. Een bus
doet er vaak langer over,
maar kan wel een rondje
door het dorp maken,
wat het gemak vergroot.
Een tramverbinding is
weer sneller.” Zodra de
gemeenteraad van
Uithoorn een koers heeft
bepaald, weet Bijlsma welk
standpunt hij in de Regioraad mag uitdragen.

RAADSAGENDA
Datum: 7 november 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
De raadsvergadering is
geheel gewijd aan de
volgende onderwerpen:
1

Programmaplan 2014

2

Diverse verordeningen

De onderwerpen, verordeningen en bijbehorende
moties en amendementen
worden integraal behandeld.
Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 14 november
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

