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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: 
- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woens-

dag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 
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.

- 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. 

- Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt 
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 25 oktober tot 
en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-
513111.

- Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 
1”. Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ont-
wikkelingen A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Inzageperio-
de 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. 
Noorhoff, 0297-513111

- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 decem-
ber. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297 - 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 73, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen 

van gevelwijzigingen en het inpandig wijzigen van het bestaande bedrijfspand. 
Ontvangen 1 november 2013.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ
- Tussen Boterdijk 34 en 94, het vervangen van 400 m1 gebroken waterleiding 
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Rode Klaver 1, het kappen van een metasequoia. 

 KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 2.12 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan tot en met 
31 december 2014 voor het hierna te noemen plan:
Dorpscentrum
- Raadhuisstraat 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk in gebruik 

nemen van de woning als projectbureau
Genoemde plannen liggen van 15 november 2013 tot en met 26 december 2013 
ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

Vervolg op volgende blz.
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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, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak 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. 
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
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

Convenant bevorderen 
verkeersveiligheid 
Amsterdamseweg
De herinrichting van de Amsterdam-
seweg vordert gestaag. Rotondes 
worden aangelegd en een midden-
berm in de vorm van een verhoog-
de wegscheiding. Op de nieuwe Am-
sterdamseweg zijn door die weg-
scheiding enkele verkeersbewegin-
gen niet meer toegestaan. Zo mag 
men niet meer linksaf slaan en inha-
len.
Om de verkeersveiligheid op de Am-

sterdamseweg te bevorderen, is een 
convenant ondertekend. Hierin spre-
ken de Ondernemersvereniging Uit-
hoorn (OVU), de Industriële Kring 
Uithoorn (IKU), de Stichting Beveili-
ging Bedrijven Uithoorn (SBBU) en 
de gemeente Uithoorn af dat zij be-
kendheid geven aan die verkeersre-
gels door dit onder de aandacht te 
brengen van zowel de ondernemers 
als de inwoners.

Het convenant is ondertekend door (v.l.n.r.) de heer W.J.P. Welsink, namens 
de IKU, wethouder de heer M.O. Levenbach namens de gemeente Uithoorn, 
de heer A. de Roos namens de SBBU en de heer M. Harmsen namens de 
OVU.

Basis voor aaneensmeden 
dorpscentrum Uithoorn gelegd
De basis voor het aaneensmeden 
van de twee dorpshelften in het cen-
trum van Uithoorn is gelegd: in het 
nieuw te bouwen centrum op en rond 
de N196 is ruimte voor 5.000 m2 a 
6.000 m2 winkels, circa 100 wonin-
gen en een nieuw plein. 
Parkeren gebeurt op de eerste en 
tweede verdieping van de nieuw-
bouw en op de parkeerdekken van 
het huidige Amstelplein. De gratis 
parkeerplaatsen zijn straks te berei-
ken en te verlaten op drie plekken en 
de verschillende parkeerdekken wor-
den met elkaar verbonden. Het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
vraagt de gemeenteraad met diver-
se uitgangspunten in te stemmen en 

gesprekken met beleggers verder te 
mogen voeren. 
Het college prijst zich gelukkig dat er 
nog steeds beleggers willen investe-
ren in het dorpscentrum. Daar heb-
ben deze beleggers ook alle reden 
toe: Uithoorn heeft marktpotentie en 
verschillende plaatselijke onderne-
mers in het centrum willen aanzienlijk 
uitbreiden of een nieuwe winkel be-
ginnen. Uithoorn kent voor het aantal 
inwoners een naar verhouding klein 
detailhandelsaanbod zowel in opper-
vlakte als in aantal vestigingen.
Een beschrijving van de uitgangs-
punten en de tekening van het grond-
plan van de bebouwing is te vinden 
op www.uithoorn.nl

Uitbreiding tuingroendepots
Wij willen op de volgende plaatsen 
nieuwe tuingroendepots aan laten 
leggen. Voor het zover is kunt u hier-
over uw zienswijze bij ons indienen. 
Tuingroendepots zijn afgescheiden 
plaatsen van circa drie bij zes me-
ter. Ze worden geïntegreerd in de be-
staande groenvoorziening. U herkent 
het depot aan de wilgentenen om-
heining en het blauwe bord met ge-
bruiksregels. 
De ervaringen met de al bestaande 
tuingroendepots in onze gemeente 
zijn positief. De depots geven nage-
noeg geen overlast voor omwonen-
den. Eerder gemak! Het gescheiden 
inzamelen van het tuingroen met be-
hulp van tuingroendepots is een goe-
de manier gebleken om op een effi -
ciënte wijze veel tuingroen op te ha-
len. 

Gewenste locaties: 
- Meerwijk-Oost: Hoek Grevelingen 

/ Gooimeer
- Meerwijk-West: Korte Polderweg 

nabij kruising Watsonweg

- De Kwakel: Traverse nabij Boter-
dijk

- De Legmeer: Geertruidahoeve
- Zijdelwaard: Joost van den Von-

dellaan tegenover winkels 
- Zijdelwaard: Marsmanlaan

Zienswijze indienen
Tegen deze locaties kan men tot en 
met vrijdag 27 december 2013 een 
zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders, 
Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.
Na verwerking van de zienswijzen 
neemt het college van B&W een defi -
nitief besluit over de locaties.

Meer informatie
Meer informatie over de tuingroen-
depots en de locaties vindt u op de 
gemeentelijke website. De tekenin-
gen zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis, de bibliotheek en dorps-
huis De Quakel. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met mevrouw M.A. 
Vermaas via tel. 0297-513111 of ge-
meente@uithoorn.nl

Aanleg fi etspad 
Noorddammerweg
In september 2013 heeft de gemeen-
te het defi nitief ontwerp van het fi ets-
pad Noorddammerweg vastgesteld. 
Tevens is in november 2013 het be-
stemmingsplan voor de aanleg van 
dit fietspad afgerond. Het kappen 
van de bomen langs de Noorddam-
merweg is gepubliceerd in de Nieu-

we Meerbode van 2 oktober 2013, 
waar geen bezwaren op zijn binnen 
gekomen.

Drie fasen
Eind oktober 2013 heeft de gemeen-
te de aanleg van het fi etspad aanbe-
steed en wordt het werk uitgevoerd 

door AW Vessies Infra uit Lisse. Ves-
sies Infra zal met de werkzaamheden 
beginnen vanaf maandag 18 novem-
ber 2013 en de verwachting is dat het 
fi etspad medio juli 2014 daadwerke-
lijk is aangelegd. Het werk is opge-
knipt in meerdere fasen. Op 18 no-
vember tot en met medio mei wor-
den alle voorbereidingen getroffen. 
Medio mei wordt het fi etspad aange-
legd en rond november worden alle 
bomen en beplanting aangebracht. 

Omleidingen
Er is rekening mee gehouden dat tij-
dens de werkzaamheden de Noord-
dammerweg tijdelijk éénrichtings-
verkeer wordt gemaakt. Indien dit 
plaatsvind wordt u via de Poelweg 
geleid om in De Kwakel te komen. Dit 
wordt tijdig aangegeven middels be-
bording. Bij vragen kunt u contact op-
nemen met de heer E. Valkenburg en 
de heer L. Disseldorp via tel. 0297-
513111 of gemeente@uithoorn.nl



 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Rioolaansluitvergunning voor de Wiegerbruinlaan 2-A en 2-B. Bezwaar t/m 19 

december 2013.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, Melding ontvangen van Amstelfhof Sport & Health Club 

voor het organiseren van een Outletverkoop van 14 t/m 16 november 2013.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan, Vergunning aan S. Arslan voor het innemen 

van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van 
Turkse specialiteiten op dinsdag de gehele dag vanaf 1 december 2013. Be-
zwaar t/m 16 december 2013

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan de Gemeente Uithoorn voor het plaatsen van 20 reclamebor-

den om kenbaarheid te geven aan de Vuurwerkcampagne in december 2013. 
Bezwaar t/m 17 december 2013

- Vergunning aan Stichting War Child voor het organiseren van een huis-aan-
huis kledinginzameling in december 2014. Bezwaar t/m 19 december 2013

- Vergunning aan Leger des Heils ReShare voor het organiseren van een huis-
aan-huis kledinginzameling in september 2014. Bezwaar t/m 19 december 
2013

- Vergunning aan Ronald McDonald Kinderfonds voor het organiseren van een 
huis-aan-huis kledinginzameling in december 2015. Bezwaar t/m 19 decem-
ber 2013

- Vergunning aan Het Nederlandse Rode Kruis voor het organiseren van een 
huis-aan-huis kledinginzameling in september 2016. Bezwaar t/m 19 decem-
ber 2013

- Vergunning aan Stichting Orange Babies voor het organiseren van een huis-
aan-huis kledinginzameling in maart 2015. Bezwaar t/m 19 december 2013

- Vergunning aan Jantje Beton voor het organiseren van een huis-aan-huis kle-
dinginzameling in juni 2015. Bezwaar t/m 19 december 2013

- Vergunning aan Stichting Actie Calcutta voor het organiseren van een huis-
aan-huis kledinginzameling in december 2016. Bezwaar t/m 19 december 
2013

- Vergunning aan Fonds Gehandicaptensport voor het organiseren van een 

huis-aan-huis kledinginzameling in juni 2014. Bezwaar t/m 12 december 2013

OVERIGE BEKENMAKINGEN
Op 1 november 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn besloten om, ter uitbreiding van het aantal tuingroendepots, 
de volgende zes locaties vrij te geven voor inspraak en tekeningen van de zes lo-
caties, gedurende zes weken ter inzage te leggen via de gemeentelijke website 
en in het gemeentehuis, de bibliotheek en dorpshuis De Quakel: 
- hoek Grevelingen/Gooimeer (Meerwijk Oost), tekeningnummer 41.717.01
- Korte Polderweg nabij kruising Watsonweg (Meerwijk West), tekeningnummer 

41.717.02;
- Traverse nabij Boterdijk (De Kwakel), tekeningnummer 41.717.03;
- Geertruidahoeve (De Legmeer), tekeningnummer 41.717.04;
- Joost van den Vondellaan tegenover winkels (Zijdelwaard), tekeningnummer 

41.717.05;
- Marsmanlaan (Zijdelwaard), tekeningnummer 41.717.06.
Direct omwonenden van deze locaties ontvangen een brief met de bijbehoren-
de tekening. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 27 decem-
ber 2013.

G  E  M  E  E  N  t  E  N  I  E  U  w  S
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Vervolg van vorige blz

Ook in Uithoorn is sprake van armoede.  
De gemeente heeft beleid ontwikkeld om dit 
te bestrijden. Fractie-assistent Anneke Vink van 
Ons Uithoorn is daar tevreden over, ondanks 
een belangrijke beperking. “Er is steeds  
minder ruimte om eigen beleid te maken.”

‘Uithoorn gaat voor maatwerk in armoedebeleid’

Raad stelt begroting vast
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Armoede is morgenavond 
onderwerp van gesprek,  
als de gemeenteraad het  
armoedebeleid van Uithoorn 
evalueert. Namens Ons  
Uithoorn houdt fractie- 
assistente Anneke Vink 

zich hier mee bezig. Ze is  
benieuwd naar de uitkomst 
van de vergadering. Vink: 
“Armoede is een complex 
onderwerp. Vooral nu,  
omdat er nieuw Rijksbeleid 
aankomt. We weten eigen-

lijk alleen dat we minder 
geld krijgen. Volgend  
jaar worden de precieze  
gevolgen pas duidelijk.”

Sociaal probleem
Als het over armoede gaat, 
wil Vink eerst een hard-
nekkige misvatting uit de 
weg hebben. “Veel mensen 
denken bij armoede meteen 
aan geld, maar dat is bepaald 
niet de enige factor die  
een rol speelt. Armoede  
is vooral een sociaal  
probleem – mensen in  
armoede komen vaak in  
een isolement terecht.”

Op achterstand
Vink noemt concrete voor-
beelden: gezinnen waarvan 
de kinderen niet meer mee 
kunnen doen met leeftijds-
genootjes, omdat er geen 
geld is voor de sportclub  
of de muziekvereniging. 
“Deze kinderen worden  
zo op achterstand gezet.”  
Of ouderen in armoede:  
“Zij zijn vaak aan huis  
gekluisterd, komen de deur 
niet uit, omdat er geen geld 
is voor de bus of de trein.” 

Schulden
Een ander misverstand:  
dat alleen laagopgeleide 
mensen onder de armoede-
grens terecht komen.  
Vink: “De tendens is juist 
dat de probleemgroep  
steeds diverser wordt.  
Denk bijvoorbeeld aan 
zzp’ers die geen vangnet 
hebben als het even minder 
gaat. Of mensen met  
een hoge hypotheek die  
plotseling werkloos worden. 
Schulden vormen vaak  
een groot probleem.”

Kosten declareren
De gemeente Uithoorn 
heeft een aantal mogelijk-
heden om inwoners die  
leven in armoede te onder-
steunen. Een netwerk van 
uitkeringen en tegemoet- 
komingen. Een daarvan  
is de Categoriale Bijstand, 
waarbij mensen tot aan  
een bepaald bedrag kosten 
kunnen declareren. Een 
goede vorm van ondersteu-
ning, meent Vink. “Je hebt 
ook gemeentes die een kor-
tingpas verstrekken, maar 
dat werkt stigmatiserend.”

Ondersteuning
Als het gaat om armoede, 
doet Uithoorn wat het kan, 
meent Vink. “Probleem is 
wel dat de regels vanuit  
het Rijk steeds strenger  

worden, waardoor er  
minder ruimte overblijft 
om eigen beleid te maken. 
Hierdoor komen steeds 
minder mensen in aanmer-
king voor ondersteuning.”

Voedselbank
Maar het Rijksbeleid heeft 

Fractie-assistent Anneke Vink  
van Ons Uithoorn.

R a a d S a g e n d a

Datum: 14 november 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
 
1   Opening en inspreken  

burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3   Aanpassing snelheids-
limiet Laan van Meerwijk 
19.40 uur

4   Tussentijdse evaluatie  
armoedebeleid 2011-2015 
20.15 uur

5   Nota reserves en voorzie-
ningen 2013 20.45 uur

6   Gemeenschappelijke  
regeling Stadsregio  
Amsterdam 21.15 uur

7   Voorbereidingsbesluit 
Marktplein 63/71 en Wil-
helminakade 1 21.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 28 november
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e M e e n t e R a a d  V a n  u i t h O O R n  i n F O R M e e R t  u  O V e R  z i j n  a C t i V i t e i t e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

“Armoede is veel meer dan  
een centenkwestie”

wat Vink betreft ook voor-
delen. “De regie van alle  
sociale ondersteuning komt 
straks bij de gemeente te  
liggen, waardoor we beter 
maatwerk kunnen bieden 

en mensen kunnen helpen 
op basis van een individu-
eel plan.” En er is meer goed 
nieuws: de gemeente tekent 
binnenkort een convenant 
voor een Uithoornse voedsel-
bank, zodat mensen daarvoor 
niet meer naar Aalsmeer  
hoeven te reizen. 

De gemeenteraad heeft  
afgelopen week de begroting 
voor 2014 vastgesteld.  
Tijdens de vergadering  
wilden VVD en CDA met een 
motie regelen dat er sneller 
wordt overgeschakeld naar 
het ondergronds inzamelen  
van afval. Hiervoor wilden 
zij financiële meevallers  
gebruiken. Wethouder  
Zijlstra zag hier niet veel  

in, maar met steun van Ons  
Uithoorn werd de motie toch 
aangenomen. Daarnaast 
werd een door Ons Uithoorn 
ingediend amendement over 
het beter zichtbaar maken 
van het effect van het beleid 
tegen vandalisme raadsbreed 
ondersteund. Een amendement 
 van het CDA dat lastenver-
zwaringen probeerde te voor-
komen, haalde het niet.  




