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GEMEENTENIEUWS
COLOFON
www.uithoorn.nl
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.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
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

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke
welstandscommissie adviseert
burgemeester 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 commissievergaderingen 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
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

WWW.UITHOORN.NL
Gebruik Wmo-vervoer tijdens
de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van het
Wmo-vervoer. Wij raden u daarom
aan tijdens deze dagen rekening te
houden met de volgende richtlijnen.
Wanneer u zeker wilt zijn van vervoer door het Wmo-vervoer Amstelland op eerste of tweede kerstdag, dan dient u deze rit(ten) liefst
een week tot minimaal twee dagen

van tevoren (dus uiterlijk 22 december 2016) te bestellen. Wanneer u
later bestelt, geldt de regel vol=vol.
Op oudejaarsavond rijdt het Wmovervoer tot 20.00 uur ’s avonds. Op
Nieuwjaarsdag begint het Wmo-vervoer te rijden op de normale tijd. Dit
is om 07.00 uur ‘s morgens.
Ritten kunt u reserveren via telefoonnummer (020) 460 54 61.

Rectificatie subsidieaanvraag
Burgemeester Kootfonds
In het artikel over het aanvragen
van subsidie voor het burgemeester Kootfonds, op de gemeentepagina van 14 december, staat genoemd
dat u voor 1 april 2017 de aanvraag
ingediend moet hebben.

Deze datum is onjuist. Uw subsidieaanvraag moet vóór 24 maart 2017
ingediend zijn. Actuele en uitgebreide informatie over het aanvragen
van de subsidie vindt u op www.uithoorn.nl

Burgerzaken en klantcontactcentrum
• Op donderdag 22 december open en telefonisch te bereiken vanaf 11.00 uur.
• Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten.
• Op dinsdag 10 januari open tot 14.00 uur.
Openingstijden scheidingsdepot met kerst en oudjaar
• Kerstavond (24 december) vanaf 15.30 uur gesloten
• Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten.
• Oudjaarsavond (31 december), vanaf 15.30 uur gesloten.
Afvalkalender
Kijk op de afvalkalender voor afwijkende ophaaldata tijdens de feestdagen via
www.uithoorn.nl of www.recyclemanager.nl
Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig online een
afspraak maken. Ons afsprakensysteem houdt rekening met de afwijkende
openingstijden.

Meer informatie over de openingstijden: www.uithoorn.nl

Terugkijken op een bewogen jaar
Elgersma: “Daar is Ons
Uithoorn het volledig
mee eens. Ook wij hebben
het echt van alle kanten
bekeken. Conclusie:
de Uithoornlijn is een
mooie kans. Helemaal
als ik kijk naar de snelle
ontwikkelingen in
Amsterdam.”

Marcel van Haren (VVD) en
Brenda Elgersma (Ons Uithoorn)

Het eind van een bewogen jaar nadert. Er werd gestemd voor de
Uithoornlijn, de grootse plannen voor het Amstelplein zijn uit het zicht
verdwenen, en dan was er nog het zorgenkindje: de Wmo... Een mooi
moment om terug te blikken met raadsleden Brenda Elgersma
(Ons Uithoorn) en Marcel van Haren (VVD). Hoe kijken zij terug op 2016?
Om met iets positiefs
te beginnen: wat was
uw hoogtepunt?
Elgersma: “Dat was een
klein persoonlijk hoogtepuntje. Tegenwoordig
moeten vrijwilligers een
examen halen om het
verkeer bij evenementen
te mogen regelen.
Daarmee is de drempel

hoger geworden. Die wilde
ik verlagen. Daarom heb
ik een motie ingediend
om de mensen hierbij
te begeleiden. Deze is
unaniem aangenomen.”
Van Haren: “Een hoogtepunt zou ik het niet willen
noemen, dat doet geen recht
aan de mensen die er tegen

zijn. Maar wij hebben
ontzettend veel tijd in
de Uithoornlijn gestopt.
Moest die er komen of
niet? Het was een moeilijke
af weging. Na het grondig
afwegen van alle plussen
en minnen is de VVD tot
de conclusie gekomen
dat de Uithoornlijn het
beste is voor Uithoorn.”

Dan een zorgenkindje:
de Wmo.
Van Haren: “Het is
goed dat gemeenten de
verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van
de Wmo hebben gekregen.
Hoe dichter je de zaken
bij de burger regelt, hoe
beter. Alleen is de invoering
te snel gegaan en zijn de
bezuinigingen wel erg
rigide. Al vind ik dat we
het al met al helemaal
niet slecht doen.”
Elgersma: “Al maakt het
me wel verdrietig dat
de burgers hier de dupe
van zijn. Het was wel erg

“Hoe dichter je de zaken
bij de burger regelt, hoe beter.”
makkelijk om dat ‘even’
op de gemeenten af te
schuiven. Al heb ik veel
respect voor de wethouder
en de ambtenaren die hier
mee om moeten gaan.”
Een andere zorg...
Het Amstelplein?
Elgersma: “Ja, het masterplan voor het Amstelplein
is finaal mislukt.
Ons Uithoorn had zich
daar allang tegen uitgesproken, maar daar
kregen we geen steun voor.
Nu ligt het plan in de
prullenbak. Al is dat
voor ons een zegen. Wij
starten het aankomende
jaar met een participatietraject zodat de burgers
hun ideeën hierover
met ons kunnen delen.
Het Amstelplein wordt
echt een speerpunt.”

“Het was wel erg makkelijk om dat ‘even’
op de gemeenten af te schuiven.”

Van Haren: “Voor de
VVD ook. Het is wel een uitdaging. De komst van het
winkelcentrum Zijdelwaard
was een hoogtepunt, alleen
sneden de plannen voor het
Amstelplein daarna geen
hout meer. Er komt een
mooie passende oplossing.
Daarvan ben ik overtuigd.”
En wat verwachten
jullie verder van 2017?
Elgersma: “Het is het laatste
jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent
dat we ons nog meer buiten
zullen laten zien. Ik zou best
nog een termijn willen aanblijven. Ik vind het heel mooi
om me op deze wijze voor
Uithoorn in te kunnen zetten.”
Van Haren: “Precies.
Het voelt goed om als raadslid iets voor de samenleving
te kunnen beteken. Dus ik
teken ook voor een nieuwe
ambtstermijn. Voor nu
heb ik vooral veel zin
in aankomend jaar!”
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Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@Uithoorn.nl

RAADSAGENDA
Datum: 22 december 2016
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, agenda 19.30 uur*

2

Inspreken burgers

3

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college, 19.35 uur

4

Slotwijziging 2016,
19.50 uur

*Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag
2 februari 2017. Alle
commissievergaderingen
vinden plaats in de
week van 16 januari 2017.
Op Uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.

