
NM VERKIEZINGSKRANT
SPECIALE BIJLAGE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

IN SAMENWERKING MET ONDERSTAANDE POLITIEKE PARTIJEN:

NIEUWE MEERBODE

En tot slot: Burgemeester 
Dagmar Oudshoorn-Tinga
Als burgemeester sta ik natuurlijk boven de 
politieke partijen, maar vind ik het erg belangrijk  
dat mensen gebruik maken van hun stemrecht.

PAGINA 12

LIJST

Uithoorn - De Kwakel

Uithoorn
De Kwakel

Uithoorn / De Kwakel



 
02   Nieuwe Meerbode  •  5 maart 2014

DUS! D66 en GroenLinks
Voor de energieke samenleving
DUS! staat voor een sociale en rechtvaardige, eerlijke en solidaire samenleving, met oog voor 
een duurzame leefomgeving in Uithoorn en De Kwakel. 

Continuïteit van bestuur Wat hebben we bereikt? 

Peter Timmer - 1
Het was financieel een zeer lastige 
periode, veel bezuinigingen. DUS! 
heeft verantwoordelijkheid genomen 
met het sluitend krijgen van de 
begroting. Samenwerken was en 
is de boodschap. Denk aan de 
nieuwe aanpak van hulpverlening  bij 
opvoeden.Talentontwikkeling is goed 
van de grond gekomen. Duurzaamheid 
staat op de agenda. Er is nog veel te 
doen. DUS! gaat energiek verder met 
en voor de samenleving.

Ria Zijlstra - wethouderskandidaat
Als enige wethouder van het huidige 
college wil ik graag door. En er is veel 
te doen: werk en zorg voor kinderen 
en volwassenen worden gemeentelijke 
taken. Een grote verantwoordelijkheid 
en complexe problematiek. Laat 
kennis en daadkracht daarom niet 
verloren gaan. Kies voor continuïteit! 
Samen gaan we voor een duurzame en 
solidaire samenleving!

In DUS! hebben leden van D66 en 
GroenLinks en ongebonden leden hun 
krachten gebundeld voor een groen, 
duurzaam en sociaal beleid. 

Duurzaamheid staat hoog op de 
agenda als lokaal antwoord op de 
economische recessie en de klimaat-
problematiek. 

Een ander speerpunt is het sociale 
beleid. Iedere inwoner van onze 
gemeente moet zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en kunnen participeren in 
de samenleving. Zo worden mensen 
uitgedaagd tot het nemen van verant-
woordelijkheid. DUS! heeft zorg 
voor inwoners die (nog) niet 
volledig in de samenleving 
kunnen participeren. 
Wij geloven in de 
kracht van mensen.
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DUS! heeft de plantenbak bij de biliotheek geadopteerd

Wat als we nu eens in 
kansen gaan denken?
Tim Caré - 5
Voor mij betekent 
dit dat we zoeken 
naar nieuwe wegen. 
We denken niet in 
beperkingen maar 
in mogelijkheden. 
We zijn optimistisch: 
mensen kunnen veel. 
Als jongste van de 
kandidaten heb ik 
een andere inbreng 
die verfrissend werkt. 
Daar sta ik voor, daar 
ga ik voor. Zorgen 
dat we alle kansen 
aangrijpen!

•	Goede scholen en 
jeugdzorg
•	Een aantrekkelijke 
waterlijn en 
dorpscentrum
•	Werk voorop

José de Robles - 3
Toekomstige behoef-
ten aan duurzame en 
betaalbare energie 
zijn zó belangrijk dat 
er nu vaart achter 
die ontwikkeling 
moet worden gezet. 
Er zijn in Europa 
veel regionale 
initiatieven. Op naar 
de Energieneutrale 
Regio 2040. Zonne-
panelen zijn een 
goede start: Je kunt 
het dak op met je 
energie!

•	Bouwen? 
Energieneutraal
•	Zonne-energie: 
brandschoon
•	Van de wind kun je 
wèl leven

Je kunt het dak op 
met je energie!

Elfriede Henraat - 2
Grondstof wordt 
schaarser, 
waardevoller en 
steeds moeilijker te 
verwerven. Waarom 
weggooien wat nog 
(her)gebruikt kan 
worden? Waarom 
betalen voor iets 
wat geld oplevert? 
Verbranden van 
restafval is kostbaar! 
papier, plastic, etc.
leveren geld op. 
Goed voor milieu en 
portemonnee.

•	Meer grondstoffen 
inzamelen: dat 
scheelt
•	Uithoorn gaat 
ondergronds (met 
z’n containers)
•	Minder zwerf-afval: 
samen houden we 
Uithoorn en De 
Kwakel schoon

Afval: (grond)stof 
tot nadenken

Marianne Mak - 6
Er komen veel 
wijzigingen in de 
zorg. Niet allemaal 
even prettig maar 
onvermijdelijk. We 
moeten het met 
elkaar oplossen want 
samen vormen we 
de samenleving. 
Zorgen dat iedereen 
mee kan doen is 
heel belangrijk, 
net als een basis 
van professionele 
ondersteuning voor 
wie dat nodig heeft.

•	Oud en jong 
ontmoeten en 
helpen elkaar
•	Ruimte en steun 
voor buurtinitiatieven 
•	Meedoen: je waarde 
in de samenleving 
staat los van je 
portemonnee

Mijn buurman? 
Mij’n zorg!

Groen aan de 
Amstel: Natuurlijk! 
Ans Gierman - 4
DUS! staat voor een 
groene gemeente. 
Wij stimuleren milieu 
en duurzaamheid op 
alle fronten. Voor een 
prettige leefomgeving 
en omdat dit kansen 
biedt voor het 
bedrijfsleven. Met 
ondernemers én 
met inwoners willen 
wij werken aan een 
samenleving waar 
iedereen, vanuit 
eigen kracht en 
kunnen, meedoet.

•	Kinderboerderij 
van en voor de 
samenleving
•	Groen zonder gif
•	Ruimte voor school-, 
pluk- en moestuinen

Meer weten?
secretariaat@dus-uithoorn.nl
www.dus-uithoorn.nl
0297-565 840
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Realistisch, sterk en sociaal

STEM 19 MAART

Goede zorg

5Lijst 

Betaalbaar wonen

Sport, cultuur en recreatie

Uithoorn / De Kwakel
onze kandidaten

1. Els Gasseling LIJSTTREKKER
2. Jan Mollema
3. Jeroen Brink
4. Jan van Velzen
5. Hans Portengen
6. Gerrit Roseboom

7. Fiet van Schagen- Van Gilse
8. Rob van Leeuwen
9. Chris Verhorst
10. Monique Dongelmans
11. Rob de Boer
12. Hanneke Bruinsma
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Terugblik 2010-2014
Bij de verkie-
zingen in 2010 
haalde de Par-
tij van de Ar-
beid drie zetels. 
Mede omdat 
we een goede 
wethouderskandidaat hadden, kon-
den we met VVD en DUS! een coa-
litie vormen. Het coalitieakkoord be-
vatte uiteraard compromissen tussen 
wat de partijen met hun  verschillen-
de achtergronden wilden bereiken.

Voor de PvdA fractie was het een 
unieke gelegenheid om de schouders 
te zetten onder het besturen van Uit-
hoorn vanuit onze sociaal democra-
tische principes. In de oppositie stel 
je je vaak kritisch op en kun je met 
kruidige uitspraken de show stelen, 
maar je invloed is beperkt. Als on-
derdeel van de coalitie zijn behoed-
zaamheid en integriteit belangrijk. 
Uiteraard moet je waakzaam blijven 
en kun je lijnrecht tegenover je coali-
tiepartners komen te staan. Dat  ge-
beurde toen de sloop van drie flats 
in de raad kwam. Wij vonden het in 
deze tijden van krapte onaccepta-
bel om een groot aantal ruime wo-
ningen te slopen. Tot ons verdriet be-
sliste de raad met een krappe meer-
derheid voor sloop. Het zit ons nog 
steeds dwars. Op andere punten 
hebben we wel het nodige kunnen 
bereiken. Bijvoorbeeld bij de noodza-
kelijke bezuinigingen. Uit het overleg 

dat toen plaats vond is een accepta-
bel compromis ontstaan, zodat we 
voorzieningen als bibliotheek, buurt-
beheer, sport en cultuur in stand en 
toegankelijk konden houden. Een an-
der veelbesproken “dossier” is de re-
constructie van het dorpscentrum. 
Dit besluit is slechts een stap in een 
serie besluiten die in 2008 begonnen 
is met de “knip”. Daar waren we als 
PvdA fractie geen voorstander van. 
Toch hebben we loyaal meegewerkt 
aan de volgende stappen. Belangrijk 
nu is dat het gelukt is om partijen bij 
elkaar te brengen die het Amstelplein 
verder willen ontwikkelen. Regelma-
tig in het nieuws is ook de overdracht 
van een groot aantal taken op soci-
aal gebied naar de gemeenten. We 
lijken goed op weg te zijn, maar er 
is nog veel onzeker. Welke taken krij-
gen we, hoe wordt het geld verdeeld 
en is het voldoende? Hoe wordt de 
kwaliteit gewaarborgd en hoe ver-
loopt het toezicht?

Dit is slechts een kleine selectie uit de 
honderden zaken die de afgelopen 
vier jaar aan de orde zijn geweest in 
de gemeenteraad. De PvdA fractie 
heeft zich ingezet om haar bijdrage 
aan het bestuur van Uithoorn te ge-
ven uitgaande van de sociaaldemo-
cratische principes. De nieuwe fractie 
zal dit ongetwijfeld ook doen. 

rob de boer raadslid en fractiesecretaris

De PvdA streeft naar een duurzaam 
Uithoorn. Dit kan alleen worden be-
reikt als iedereen zich hiervoor inzet. 

De gemeente geeft het goede voor-
beeld en stimuleert bedrijven en inwo-
ners om hun steentje bij te dragen.

Duurzaam uithoorn

De Streekmarkt Uithoorn wordt nu 
georganiseerd door een zelfstandige 
stichting, die elk jaar een streekmarkt 
organiseert in Uithoorn. De Stichting 
draait heel goed, en denkt zelfs aan 
uitbreiding van het aantal markten. 
Het opzetten van de streekmarkt was 
een gezamenlijk project van PvdA 

Uithoorn/De Kwakel en DUS! . Het 
doet ons dan ook veel plezier dat de 
streekmarkt zo gewaardeerd wordt 
door de deelnemers en inwoners.

Op het gebied van welzijn en zorg zijn 
ingrijpende veranderingen gaande. 
Zorg wordt kleinschalig en dichterbij 
georganiseerd, en voor een groot deel 
uitgevoerd door het eigen netwerk van 
vrijwilligers en mantelzorgers. Als dat 
niet lukt, komt de professional in beeld. 
De gemeente is regisseur van dit pro-
ces, waarbij we uitgaan van één huis-
houden, één plan, één hulpverlener.

“Als lid van Amstelring Cliëntenraden 
Het Hoge Heem en de Thuiszorg zie ik 
graag een gemeenteraad die meedenkt 
met de vragen van onze cliënten. Het 
wordt steeds duidelijker dat de veran-
deringen in de zorg vooral neer komen 
op: meer zelf doen met minder geld. De 
gemeente krijgt de belangrijke taak om 

te kijken naar ‘wie kan wat zelf oplos-
sen’ en ‘waar moet ondersteuning of 
begeleiding bij’. Bijvoorbeeld: voor kin-
deren met een handicap om volwaar-
dig mee te kunnen komen op school en 
met sportactiviteiten; voor ouderen die 
wel thuis moeten blijven wonen, maar 
veel dingen intussen niet meer zelf kun-
nen; voor ouders die tegen allerlei op-
voedingsproblemen oplopen en voor 
vrijwilligers en mantelzorgers waar een 
steeds grotere verantwoordelijkheid 
op drukt. Dit vraagt van de gemeente-
raad kritische aandacht voor het beleid. 
Daarom is het zeker van belang om te 
gaan stemmen ..en liefst op een partij 
die deze kwaliteit al bewezen heeft!“

Hanneke bruinsma

uw zorg = onze zorg

Streekmarkt
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Rond 1970 begonnen Jan en Karin 
Campfens een kleine kinderboerde-
rij: “De Olievaar”. Uithoornse kinde-
ren hebben er kennis gemaakt met 
de geitjes, kippen, konijnen en var-
kens, en sommigen komen er nu met 
hun eigen kinderen. Het is kleinschali-
ge recreatie, dichtbij en gratis. De Pv-
dA was indertijd, samen met Gemeen-
tebelangen, tegen privatisering van 
de kinderboerderij. De andere partijen 

waren voor overdracht aan Ons Twee-
de Thuis. Ons Tweede Thuis  kan het 
nu fi nancieel niet meer opbrengen, 
dus dreigt sluiting. Om dat te voorko-
men is een initiatiefgroep opgericht, 
die gaat onderzoeken hoe de kinder-
boerderij verder kan. 

Met hulp van vrijwilligers en dona-
teurs moet het mogelijk zijn een nieu-
we start te maken. 

Er is weinig doorstroming op de wo-
ningmarkt. Met name in de sociale 
huursector zijn de wachtlijsten lang. 
Het is erg moeilijk voor starters om 
aan een goede en betaalbare woning 
te komen, en ook doorstromers en ou-
deren die kleiner willen wonen heb-
ben problemen. De economie trekt 
weer wat aan. Dat geeft hoop dat uit-
gestelde bouwplannen nu snel uitge-
voerd kunnen worden.
Inmiddels zijn de sloop en nieuw-
bouwplannen voor Europarei uitge-
werkt. Van bewonersvereniging Euro-
parel ontvingen wij het volgende be-
richt: 

“In mei 2012 werd bekend gemaakt 
dat Eigen Haard drie fl ats wilde slopen 
in de Europerei. De bewonersvereni-
ging Europarel wilde dat de drie fl ats 
zouden worden gerenoveerd, net als 
de andere zes. Eigen Haard had voor 
de sloopplannen de medewerking van 

de politiek nodig. Van de VVD wist Eu-
roparel het standpunt. Het CDA had 
ten kennen gegeven tegen de sloop te 
zijn, doch tijdens de raadsvergadering 
draaide deze fractie 180 graden om en 
stemde voor de sloop. Dit was een bit-
tere pil om te slikken. Tijdens de on-
derhandelingen tussen Eigen Haard 
en Europarel hebben wij een uitnodi-
ging gestuurd naar de politieke partij-
en.  Dat de meeste politieke partijen 
geen reactie hebben gegeven stelde 
ons teleur. 381 gezinnen die gedwon-
gen worden om te verhuizen, en de 
gevolgen hiervan interesseerde de po-
litiek niet? Het Sociaal Plan tussen Ei-
gen Haard en Europarel is nu afgehan-
deld en er is een goed en degelijk plan 
uitgekomen, waar beide partijen mee 
kunnen leven. Wij hopen op een goe-
de voortzetting van de samenwerking, 
en wellicht volgen andere partijen het 
goede voorbeeld want......
Uithoorn doen we samen!”

De kinderboerderij hoort bij Uithoorn Betaalbare woningen

Word lid van de PvdA! www.pvda.nl
Kies voor een sterker
en socialer Nederland! Samen bereiken we meer.

uithoorn.pvda.nl
www.facebook.com/pvdauithoorn
twitter.com/PvdAUithoorn
c.verhorst@planet.nl
els.gasseling@live.nl

C.Verhorst,
secretaris 

06-20523606
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We zijn trots op ons 
dorp en op alle men-
sen die bijdragen aan 
de leefbaarheid: buren 
die elkaar helpen, de 
vele vrijwilligers op 
scholen, sportvereni-
gingen, de bibliotheek, 
de brandweer en 
buurtbeheer. Zij dra-
gen eraan bij dat we 
hier met elkaar prettig 
wonen. 
 
De VVD wil een kleine, 
krachtige gemeentelijke 
overheid. Goede dienst-
verlening, dichtbij de 
inwoners en tegen zo 
laag mogelijke kosten. 
De gemeente doet zelf 
wat ze kan en werkt 
samen waar dit moet. 
 
De gemeente onder-
steunt eigen initiatief en 
de zelfstandigheid van 
mensen door te investe-
ren in goede infrastruc-
tuur en voorzieningen. 
De gemeente is helder 
in wat inwoners, organi-
saties en ondernemers 
mogen onder welke 
voorwaarden. De over-
heid ondersteunt als dat 
nodig is. 
 
Een sterke en flexibele 
gemeente met inwoners 
en raadsleden die volop 
meedoen in het maat-
schappelijk leven, dat is 
de kracht van Uithoorn 
en De Kwakel. Met veel 
anderen zijn VVD’ers 
actief op verenigingen 
en hebben kinderen die 
hier naar school gaan, 
spelen, fietsen en spor-
ten. Je kinderen veilig 
en leuk laten opgroeien, 
dat is belangrijk. Daar-
om heeft de VVD zich 
hard gemaakt voor een 

vrij liggend fietspad tus-
sen Qui Vive en de Bre-
de School in de Leg-
meer. 
Regels moeten er zijn 
om mensen te bescher-
men, niet om initiatieven 
te beperken of burgers 
her op te voeden. Dus 
ruim baan voor een 
Avondvierdaagse zon-
der meereizende WC. 
En weg met de afsluiting 
van de Randweg rich-
ting Aalsmeer. 
 
De gemeente moet on-
dernemers de ruimte 
geven, zodat meer men-
sen een goede baan 
kunnen vinden en win-
kels en andere voorzie-
ningen behouden blij-
ven. 
 
Op veel gebieden werkt 
de gemeente samen 
met andere partijen. 
Denk bijvoorbeeld aan 
de politie en brandweer. 
Maar ook voor de jeugd-
zorg en maatschappelij-

ke ondersteuning is het 
belangrijk om samen te 
werken. Om mensen zo 
goed mogelijk te helpen 
hun leven zo zelfstandig 
mogelijk in te richten 
met gerichte ondersteu-
ning vanuit de overheid 
als dat nodig is. Samen-
werking met andere 
gemeenten als het om 
uitvoering van landelijk 
beleid gaat levert betere 
kwaliteit en helpt de 
belastingen laag te hou-
den. 
 
De gemeente luistert 
voordat ze besluit. Inwo-
ners mogen meedenken 
en meepraten over hun 
wijk. In het college en 
de raad wegen we wen-
sen van groepen af te-
gen het belang van alle 
inwoners. Een mooi 
voorbeeld van inwoner-
participatie is de in-
richting van de speel-
plekken, waar kinderen 
en hun ouders over 
mochten meepraten. 

Door te luisteren naar 
de wensen van mensen 
die minder goed ter 
been zijn, is ook de toe-
gankelijkheid van open-
bare gebouwen verbe-
terd, zijn haltes van het 
openbaar vervoer gelijk-
vloers gemaakt en zijn 
stoepen bij oversteek-
plaatsen verlaagd. Zo-
dat de hele gemeente 
nu “Zwikproof” is. Ook 
daarin lopen we voorop. 
 
Iedere gemeente maakt 
fouten. Maar een goede 
gemeente geeft die fou-
ten toe, leert daarvan en 
reageert direct. Toen op 
1 januari het licht in het 
buitengebied uitging, 
leidde dit tot klachten 
(ook bij onze fractie) 
over verkeersonveilige 
situaties voor scholieren 
en andere fietsers. Het 
college besloot daarop 
direct om de verlichting 
weer aan te doen. 
 
Als het nodig is, dan 

stuurt de gemeenteraad 
bij. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het Thamer-
lint. Actieve inwoners 
van de Thamerlaan 
deelden hun zorgen met 
de politiek. Dat leidde 
ertoe dat een veilige en 
vlotte doorstroming van 
en naar Meerwijk-Oost 
blijft gegarandeerd, de 
overlast voor de buurt is 
beperkt en de Thamer-
laan mooier wordt dan 
ze al was. 
 
Een verzorgde buiten-
ruimte komt het welzijn 
van alle inwoners ten 
goede. Goede bereik-
baarheid zorgt voor 
meer banen en voor-
komt dat we ’s morgen 
in de file naar ons werk 
staan. Dankzij de 170 
komen we snel en zon-
der overstappen op 
Plein 60, het VU zieken-
huis en het Leidseplein. 
 
We onderscheiden ons 
in de regio door goed 
onderhouden schoolge-
bouwen, sportvoorzie-
ningen en mooie uitda-
gende speelplekken. In 
Uithoorn is het leuk op-
groeien. De VVD blijft 
zich daarvoor inzetten.  
We hebben in ons dorp 
een breed aanbod van 
dagelijkse winkelaan-
bod, laagdrempelige 
voorzieningen en parke-
ren is gratis. 
 
Uithoorn is een mooie 
gemeente waar het pret-
tig wonen en werken is. 
Laten we dat zo hou-
den. Stem daarom VVD 
Uithoorn - De Kwakel.” 

Nick Roosendaal - Lijsttrekker  
“Uithoorn is een mooie gemeente waar het prettig wonen en werken is. 
Laten we dat zo houden. Stem daarom VVD Uithoorn - De Kwakel.” 

We zijn trots op ons 
dorp en op alle men-
sen die bijdragen aan 
de leefbaarheid: buren 
die elkaar helpen, de 
vele vrijwilligers op 
scholen, sportvereni-
gingen, de bibliotheek, 
de brandweer en 
buurtbeheer. Zij dra-
gen eraan bij dat we 
hier met elkaar prettig 
wonen. 
 
De VVD wil een kleine, 
krachtige gemeentelijke 
overheid. Goede dienst-
verlening, dichtbij de 
inwoners en tegen zo 
laag mogelijke kosten. 
De gemeente doet zelf 
wat ze kan en werkt 
samen waar dit moet. 
 
De gemeente onder-
steunt eigen initiatief en 
de zelfstandigheid van 
mensen door te investe-
ren in goede infrastruc-
tuur en voorzieningen. 
De gemeente is helder 
in wat inwoners, organi-
saties en ondernemers 
mogen onder welke 
voorwaarden. De over-
heid ondersteunt als dat 
nodig is. 
 
Een sterke en flexibele 
gemeente met inwoners 
en raadsleden die volop 
meedoen in het maat-
schappelijk leven, dat is 
de kracht van Uithoorn 
en De Kwakel. Met veel 
anderen zijn VVD’ers 
actief op verenigingen 
en hebben kinderen die 
hier naar school gaan, 
spelen, fietsen en spor-
ten. Je kinderen veilig 
en leuk laten opgroeien, 
dat is belangrijk. Daar-
om heeft de VVD zich 
hard gemaakt voor een 

vrij liggend fietspad tus-
sen Qui Vive en de Bre-
de School in de Leg-
meer. 
Regels moeten er zijn 
om mensen te bescher-
men, niet om initiatieven 
te beperken of burgers 
her op te voeden. Dus 
ruim baan voor een 
Avondvierdaagse zon-
der meereizende WC. 
En weg met de afsluiting 
van de Randweg rich-
ting Aalsmeer. 
 
De gemeente moet on-
dernemers de ruimte 
geven, zodat meer men-
sen een goede baan 
kunnen vinden en win-
kels en andere voorzie-
ningen behouden blij-
ven. 
 
Op veel gebieden werkt 
de gemeente samen 
met andere partijen. 
Denk bijvoorbeeld aan 
de politie en brandweer. 
Maar ook voor de jeugd-
zorg en maatschappelij-

ke ondersteuning is het 
belangrijk om samen te 
werken. Om mensen zo 
goed mogelijk te helpen 
hun leven zo zelfstandig 
mogelijk in te richten 
met gerichte ondersteu-
ning vanuit de overheid 
als dat nodig is. Samen-
werking met andere 
gemeenten als het om 
uitvoering van landelijk 
beleid gaat levert betere 
kwaliteit en helpt de 
belastingen laag te hou-
den. 
 
De gemeente luistert 
voordat ze besluit. Inwo-
ners mogen meedenken 
en meepraten over hun 
wijk. In het college en 
de raad wegen we wen-
sen van groepen af te-
gen het belang van alle 
inwoners. Een mooi 
voorbeeld van inwoner-
participatie is de in-
richting van de speel-
plekken, waar kinderen 
en hun ouders over 
mochten meepraten. 

Door te luisteren naar 
de wensen van mensen 
die minder goed ter 
been zijn, is ook de toe-
gankelijkheid van open-
bare gebouwen verbe-
terd, zijn haltes van het 
openbaar vervoer gelijk-
vloers gemaakt en zijn 
stoepen bij oversteek-
plaatsen verlaagd. Zo-
dat de hele gemeente 
nu “Zwikproof” is. Ook 
daarin lopen we voorop. 
 
Iedere gemeente maakt 
fouten. Maar een goede 
gemeente geeft die fou-
ten toe, leert daarvan en 
reageert direct. Toen op 
1 januari het licht in het 
buitengebied uitging, 
leidde dit tot klachten 
(ook bij onze fractie) 
over verkeersonveilige 
situaties voor scholieren 
en andere fietsers. Het 
college besloot daarop 
direct om de verlichting 
weer aan te doen. 
 
Als het nodig is, dan 

stuurt de gemeenteraad 
bij. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het Thamer-
lint. Actieve inwoners 
van de Thamerlaan 
deelden hun zorgen met 
de politiek. Dat leidde 
ertoe dat een veilige en 
vlotte doorstroming van 
en naar Meerwijk-Oost 
blijft gegarandeerd, de 
overlast voor de buurt is 
beperkt en de Thamer-
laan mooier wordt dan 
ze al was. 
 
Een verzorgde buiten-
ruimte komt het welzijn 
van alle inwoners ten 
goede. Goede bereik-
baarheid zorgt voor 
meer banen en voor-
komt dat we ’s morgen 
in de file naar ons werk 
staan. Dankzij de 170 
komen we snel en zon-
der overstappen op 
Plein 60, het VU zieken-
huis en het Leidseplein. 
 
We onderscheiden ons 
in de regio door goed 
onderhouden schoolge-
bouwen, sportvoorzie-
ningen en mooie uitda-
gende speelplekken. In 
Uithoorn is het leuk op-
groeien. De VVD blijft 
zich daarvoor inzetten.  
We hebben in ons dorp 
een breed aanbod van 
dagelijkse winkelaan-
bod, laagdrempelige 
voorzieningen en parke-
ren is gratis. 
 
Uithoorn is een mooie 
gemeente waar het pret-
tig wonen en werken is. 
Laten we dat zo hou-
den. Stem daarom VVD 
Uithoorn - De Kwakel.” 

Nick Roosendaal - Lijsttrekker  
“Uithoorn is een mooie gemeente waar het prettig wonen en werken is. 
Laten we dat zo houden. Stem daarom VVD Uithoorn - De Kwakel.” 

We zijn trots op ons 
dorp en op alle mensen 
die bijdragen aan de 
leefbaarheid: buren die 
elkaar helpen, de vele 
vrijwilligers op scholen, 
sportverenigingen, de 
bibliotheek, de brand-
weer en buurtbeheer. 
Zij dragen eraan bij dat 
we hier met elkaar pret-
tig wonen.

De VVD wil een kleine, 
krachtige gemeentelijke 
overheid. Goede dienst-
verlening, dichtbij de in-
woners en tegen zo laag 
mogelijke kosten. De ge-
meente doet zelf wat ze 
kan en werkt samen waar 
dit moet.

De gemeente ondersteunt 
eigen initiatief en de zelf-
standigheid van mensen 
door te investeren in goe-
de infrastructuur en voor-
zieningen. De gemeente 
is helder in wat inwoners, 
organisaties en onderne-
mers mogen onder welke 
voorwaarden. De overheid 
ondersteunt als dat nodig 
is.

Een sterke en � exibele 
gemeente met inwoners 
en raadsleden die volop 
meedoen in het maat-
schappelijk leven, dat is de 
kracht van Uithoorn en De 
Kwakel. Met veel anderen 
zijn VVD’ers actief op ver-
enigingen en hebben kin-
deren die hier naar school 
gaan, spelen, � etsen en 
sporten. Je kinderen veilig 
en leuk laten opgroeien, 
dat is belangrijk. Daarom 
heeft de VVD zich hard 
gemaakt voor een vrij lig-

gend � etspad tussen Qui 
Vive en de Brede School in 
de Legmeer. Regels moe-
ten er zijn om mensen te 
beschermen, niet om ini-
tiatieven te beperken of 
burgers her op te voeden. 
Dus ruim baan voor een 
Avondvierdaagse zonder 
meereizende WC. En weg 
met de afsluiting van de 
Randweg richting Aals-
meer.

De gemeente moet on-
dernemers de ruimte ge-
ven, zodat meer mensen 
een goede baan kunnen 
vinden en winkels en an-
dere voorzieningen be-
houden blijven.

Op veel gebieden werkt 
de gemeente samen met 
andere partijen. Denk bij-
voorbeeld aan de politie 
en brandweer. Maar ook 
voor de jeugdzorg en 

maatschappelijke onder-
steuning is het belangrijk 
om samen te werken. Om 
mensen zo goed moge-
lijk te helpen hun leven 
zo zelfstandig mogelijk in 
te richten met gerichte 
ondersteuning vanuit de 
overheid als dat nodig is. 
Samenwerking met an-
dere gemeenten als het 
om uitvoering van landelijk 
beleid gaat levert betere 
kwaliteit en helpt de belas-
tingen laag te houden. 

De gemeente luistert 
voordat ze besluit. Inwo-
ners mogen meedenken 
en meepraten over hun 
wijk. In het college en de 
raad wegen we wensen 
van groepen af tegen het 
belang van alle inwoners. 
Een mooi voorbeeld van 
inwonerparticipatie is de 
inrichting van de speel-
plekken, waar kinderen en 

hun ouders over moch-
ten meepraten. Door te 
luisteren naar de wensen 
van mensen die minder 
goed ter been zijn, is ook 
de toegankelijkheid van 
openbare gebouwen ver-
beterd, zijn haltes van 
het openbaar vervoer ge-
lijkvloers gemaakt en zijn 
stoepen bij oversteek-
plaatsen verlaagd. Zodat 
de hele gemeente nu 
“Zwikproof” is. Ook daarin 
lopen we voorop.

Iedere gemeente maakt 
fouten. Maar een goede 
gemeente geeft die fou-
ten toe, leert daarvan en 
reageert direct. Toen op 1 
januari het licht in het bui-
tengebied uitging, leidde 
dit tot klachten (ook bij 
onze fractie) over verkeers-
onveilige situaties voor 
scholieren en andere � et-
sers. Het college besloot 

daarop direct om de ver-
lichting weer aan te doen.

Als het nodig is, dan stuurt 
de gemeenteraad bij. Een 
mooi voorbeeld daarvan is 
het Thamerlint. Actieve in-
woners van de Thamerlaan 
deelden hun zorgen met 
de politiek. Dat leidde er-
toe dat een veilige en vlot-
te doorstroming van en 
naar Meerwijk-Oost blijft 
gegarandeerd, de overlast 
voor de buurt is beperkt 
en de Thamerlaan mooier 
wordt dan ze al was.

Een verzorgde buiten-
ruimte komt het welzijn 
van alle inwoners ten 
goede. Goede bereikbaar-
heid zorgt voor meer ba-
nen en voorkomt dat we ’s 
morgen in de � le naar ons 
werk staan. Dankzij de 170 
komen we snel en zonder 
overstappen op Plein 60, 
het VU ziekenhuis en het 
Leidseplein. 

We onderscheiden ons in 
de regio door goed on-
derhouden schoolgebou-
wen, sportvoorzieningen 
en mooie uitdagende 
speelplekken. In Uithoorn 
is het leuk opgroeien. De 
VVD blijft zich daarvoor in-
zetten. We hebben in ons 
dorp een breed aanbod 
van dagelijkse winkelaan-
bod, laagdrempelige voor-
zieningen en parkeren is 
gratis.

Uithoorn is een mooie ge-
meente waar het prettig 
wonen en werken is. Laten 
we dat zo houden. Stem 
daarom VVD Uithoorn - De 
Kwakel.”

Nick Roosendaal - Lijsttrekker
“Uithoorn is een mooie gemeente waar het prettig wonen en werken is.
Laten we dat zo houden. Stem daarom VVD Uithoorn - De Kwakel.”
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Een veilige omgeving 
is voor elk mens van 
levensbelang. Veilig-
heid is dé kerntaak 
van de overheid, maar 
ook inwoners hebben 
daarin een belangrijke 
rol en verantwoorde-
lijkheid. Overtreding 
van regels en het ver-
oorzaken van overlast 
worden op een voor 
de inwoners zichtbare 
wijze aangepakt. 
 
Overheid en bewoners 
zijn samen verantwoor-
delijk voor de veiligheid 
in de buurt. Naast de 
objectieve veiligheid, 
gemeten in aantallen 
incidenten, is ook de 

subjectieve veiligheid 
van belang: Hoe veilig 
voelen inwoners zich 
eigenlijk? De gemeente 
heeft oog voor het vei-
ligheidsgevoel van de 
inwoners. 
 
De criminaliteitsbestrij-
ding is een zaak voor de 
politie. De politie hoort, 
volgens de VVD, bij u in 
de buurt zichtbaar aan-
wezig te zijn met onder 
andere wijkagenten die 
de buurt goed kennen. 
Hierdoor wordt ook 
overlast van alle soorten 
op tijd onderkend en 
aangepakt voordat het 
van kwaad tot erger 
gaat. In alle gevallen 

wordt de schade op de 
dader verhaald. 
Er is een actieve com-
municatie naar de be-
woners hoe meldingen 
zijn opgepakt en afge-
handeld. Bewoners kun-
nen daarbij behulpzaam 
zijn door onveilige of 
verdachte situaties te 
melden en meehelpen 
deze op te lossen, bij-
voorbeeld door deelna-
me aan Burgernet. 
 
De Brandweer blijft een 
vrijwilligersorganisatie, 
waarbij de inzet en de 
motivatie van deze vrij-
willigers door de ge-
meente wordt bevorderd 
en gekoesterd. Burgers 

zijn door een goede 
voorlichting voorbereid 
op natuurrampen en 
andere grote calamitei-
ten, waardoor zij in de 

eerste fase zelfredzaam 
zijn. Ook in tijden van 
bezuinigingen wil de 
VVD niet korten op vei-
ligheid. 

Lijsttrekker Nick Roosendaal  geeft aan dat de lokale VVD trots mag zijn op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.  
“We hebben een top 12 die stuk voor stuk uit zeer geschikte kandidaten bestaat: een goede combinatie van ervaren en nieuwe 
kandidaten met een brede kennis van zaken. Vrouwen en mannen die naast hun baan en andere werkzaamheden volop mee-
doen in de Uithoornse en Kwakelse samenleving. Veel inwoners zullen kandidaten persoonlijk kennen uit de buurt, van de school 
of de vereniging. Dat maakt de VVD de meest brede lokale partij.” 
 
De volgorde ziet er na Nick Roosendaal als volgt uit: Rebecca Sterrenberg, Jan Hazen, Daniël Wolffensperger, Marvin Polak 
(wethouderskandidaat), Marcel van Haren, Katja Laugs, Frank van Kooten, Wike Lijs, Chantal van Schaik, Alexander Reuvekamp 
en Gerard Troost vormen de genoemde top 12. Kijk voor de volledige lijst op onze website.  

De VVD is al jaren een 
groot voorstander van 
zo laag mogelijke loka-
le lasten. En dan met 
de nadruk op zo laag 
mogelijk. De VVD is 
namelijk geen voor-
stander van lage loka-
le lasten ten koste van 
alles.  
 
Hoe minder belasting 

hoe minder de overheid 
kan verspillen was In 
2010  één van onze 
verkiezingsthema´s.  
 
Daar staan we nog 
steeds voor de volle 
100% achter, mits er 
voldoende geld overblijft 
om de voor Uithoorn 
belangrijke voorzienin-
gen in stand te houden. 

 Inwoners moeten pret-
tig kunnen leven in Uit-
hoorn, de leefomgeving 
moet heel en schoon 
zijn en het moet veilig 
zijn. U mag dan ook van 
de VVD verwachten dat 
wij steeds weer deze 
afweging zullen maken. 
Geen geld verspillen, 
maar handen af van 
bijvoorbeeld de biblio-

theek. 
 
Lokale lasten moeten 
gedragen worden door 
alle inwoners. Het eigen 
huis mag dan ook geen  
gemeentelijke geldauto-
maat worden om gaten 
in de begroting te dich-
ten. 
 
De VVD ziet liever dat 

de OZB wordt ingeruild 
voor een algehele 
(bescheiden) gemeente-
belasting, zodat alle 
inwoners meebetalen 
aan voorzieningen en 
niet alleen huiseigena-
ren. 

Een veilige omgeving 
is voor elk mens van 
levensbelang. Veilig-
heid is dé kerntaak 
van de overheid, maar 
ook inwoners hebben 
daarin een belangrijke 
rol en verantwoorde-
lijkheid. Overtreding 
van regels en het ver-
oorzaken van overlast 
worden op een voor 
de inwoners zichtbare 
wijze aangepakt. 
 
Overheid en bewoners 
zijn samen verantwoor-
delijk voor de veiligheid 
in de buurt. Naast de 
objectieve veiligheid, 
gemeten in aantallen 
incidenten, is ook de 

subjectieve veiligheid 
van belang: Hoe veilig 
voelen inwoners zich 
eigenlijk? De gemeente 
heeft oog voor het vei-
ligheidsgevoel van de 
inwoners. 
 
De criminaliteitsbestrij-
ding is een zaak voor de 
politie. De politie hoort, 
volgens de VVD, bij u in 
de buurt zichtbaar aan-
wezig te zijn met onder 
andere wijkagenten die 
de buurt goed kennen. 
Hierdoor wordt ook 
overlast van alle soorten 
op tijd onderkend en 
aangepakt voordat het 
van kwaad tot erger 
gaat. In alle gevallen 

wordt de schade op de 
dader verhaald. 
Er is een actieve com-
municatie naar de be-
woners hoe meldingen 
zijn opgepakt en afge-
handeld. Bewoners kun-
nen daarbij behulpzaam 
zijn door onveilige of 
verdachte situaties te 
melden en meehelpen 
deze op te lossen, bij-
voorbeeld door deelna-
me aan Burgernet. 
 
De Brandweer blijft een 
vrijwilligersorganisatie, 
waarbij de inzet en de 
motivatie van deze vrij-
willigers door de ge-
meente wordt bevorderd 
en gekoesterd. Burgers 

zijn door een goede 
voorlichting voorbereid 
op natuurrampen en 
andere grote calamitei-
ten, waardoor zij in de 

eerste fase zelfredzaam 
zijn. Ook in tijden van 
bezuinigingen wil de 
VVD niet korten op vei-
ligheid. 

Lijsttrekker Nick Roosendaal  geeft aan dat de lokale VVD trots mag zijn op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.  
“We hebben een top 12 die stuk voor stuk uit zeer geschikte kandidaten bestaat: een goede combinatie van ervaren en nieuwe 
kandidaten met een brede kennis van zaken. Vrouwen en mannen die naast hun baan en andere werkzaamheden volop mee-
doen in de Uithoornse en Kwakelse samenleving. Veel inwoners zullen kandidaten persoonlijk kennen uit de buurt, van de school 
of de vereniging. Dat maakt de VVD de meest brede lokale partij.” 
 
De volgorde ziet er na Nick Roosendaal als volgt uit: Rebecca Sterrenberg, Jan Hazen, Daniël Wolffensperger, Marvin Polak 
(wethouderskandidaat), Marcel van Haren, Katja Laugs, Frank van Kooten, Wike Lijs, Chantal van Schaik, Alexander Reuvekamp 
en Gerard Troost vormen de genoemde top 12. Kijk voor de volledige lijst op onze website.  

De VVD is al jaren een 
groot voorstander van 
zo laag mogelijke loka-
le lasten. En dan met 
de nadruk op zo laag 
mogelijk. De VVD is 
namelijk geen voor-
stander van lage loka-
le lasten ten koste van 
alles.  
 
Hoe minder belasting 

hoe minder de overheid 
kan verspillen was In 
2010  één van onze 
verkiezingsthema´s.  
 
Daar staan we nog 
steeds voor de volle 
100% achter, mits er 
voldoende geld overblijft 
om de voor Uithoorn 
belangrijke voorzienin-
gen in stand te houden. 

 Inwoners moeten pret-
tig kunnen leven in Uit-
hoorn, de leefomgeving 
moet heel en schoon 
zijn en het moet veilig 
zijn. U mag dan ook van 
de VVD verwachten dat 
wij steeds weer deze 
afweging zullen maken. 
Geen geld verspillen, 
maar handen af van 
bijvoorbeeld de biblio-

theek. 
 
Lokale lasten moeten 
gedragen worden door 
alle inwoners. Het eigen 
huis mag dan ook geen  
gemeentelijke geldauto-
maat worden om gaten 
in de begroting te dich-
ten. 
 
De VVD ziet liever dat 

de OZB wordt ingeruild 
voor een algehele 
(bescheiden) gemeente-
belasting, zodat alle 
inwoners meebetalen 
aan voorzieningen en 
niet alleen huiseigena-
ren. 

Een veilige omgeving 
is voor elk mens van le-
vensbelang. Veiligheid 
is dé kerntaak van de 
overheid, maar ook in-
woners hebben daarin 
een belangrijke rol en 
verantwoordelijkheid. 
Overtreding van regels 
en het veroorzaken 
van overlast worden 
op een voor de inwo-
ners zichtbare wijze 
aangepakt. 

Overheid en bewoners zijn 
samen verantwoordelijk 
voor de veiligheid in de 
buurt. Naast de objectieve 
veiligheid, gemeten in aan-
tallen incidenten, is ook de 

subjectieve veiligheid van 
belang: Hoe veilig voelen 
inwoners zich eigenlijk? De 
gemeente heeft oog voor 
het veiligheidsgevoel van 
de inwoners.

De criminaliteitsbestrij-
ding is een zaak voor de 
politie. De politie hoort, 
volgens de VVD, bij u in de 
buurt zichtbaar aanwezig 
te zijn met onder andere 
wijkagenten die de buurt 
goed kennen. Hierdoor 
wordt ook overlast van alle 
soorten op tijd onderkend 
en aangepakt voordat het 
van kwaad tot erger gaat. 
In alle gevallen wordt de 
schade op de dader ver-

haald. Er is een actieve 
communicatie naar de 
bewoners hoe meldingen 
zijn opgepakt en afge-
handeld. Bewoners kun-
nen daarbij behulpzaam 
zijn door onveilige of ver-
dachte situaties te melden 
en meehelpen deze op te 
lossen, bijvoorbeeld door 
deelname aan Burgernet. 

De Brandweer blijft een 
vri jwil l igersorganisatie, 
waarbij de inzet en de mo-
tivatie van deze vrijwilligers 
door de gemeente wordt 
bevorderd en gekoesterd. 
Burgers zijn door een goe-
de voorlichting voorbereid 
op natuurrampen en an-

dere grote calamiteiten, 
waardoor zij in de eerste 
fase zelfredzaam zijn. Ook 

in tijden van bezuinigingen 
wil de VVD niet korten op 
veiligheid.

De VVD is al jaren een 
groot voorstander van 
zo laag mogelijke lo-
kale lasten. En dan met 
de nadruk op zo laag 
mogelijk. 
De VVD is namelijk geen 
voorstander van lage 
lokale lasten ten koste 
van alles.

Hoe minder belasting 
hoe minder de over-
heid kan verspillen was 
In 2010 één van onze 
verkiezingsthema´s.

Daar staan we nog steeds 
voor de volle 100% ach-
ter, mits er voldoende 
geld overblijft om de 

voor Uithoorn belangrijke 
voorzieningen in stand te 
houden. Inwoners moe-
ten prettig kunnen leven 
in Uithoorn, de leefomge-
ving moet heel en schoon 
zijn en het moet veilig zijn. 
U mag dan ook van de VVD 
verwachten dat wij steeds 
weer deze afweging zullen 

maken. Geen geld verspil-
len, maar handen af van 
bijvoorbeeld de biblio-
theek. 

Lokale lasten moeten ge-
dragen worden door alle 
inwoners. Het eigen huis 
mag dan ook geen ge-
meentelijke geldautomaat 

worden om gaten in de 
begroting te dichten.

De VVD ziet liever dat de 
OZB wordt ingeruild voor 
een algehele (bescheiden) 
gemeentebelasting, zodat 
alle inwoners meebetalen 
aan voorzieningen en niet 
alleen huiseigenaren.

Lijsttrekker Nick Roosendaal geeft aan dat de lokale VVD trots mag zijn op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
“We hebben een top 12 die stuk voor stuk uit zeer geschikte kandidaten bestaat: een goede combinatie van ervaren en nieuwe kan-
didaten met een brede kennis van zaken. Vrouwen en mannen die naast hun baan en andere werkzaamheden volop meedoen in de 
Uithoornse en Kwakelse samenleving. Veel inwoners zullen kandidaten persoonlijk kennen uit de buurt, van de school of de vereniging. 
Dat maakt de VVD de meest brede lokale partij.”

De volgorde ziet er na Nick Roosendaal als volgt uit: Rebecca Sterrenberg, Jan Hazen, Daniël Wolffensperger, Marvin Polak (wethouderskandidaat), 
Marcel van Haren, Katja Laugs, Frank van Kooten, Wike Lijs, Chantal van Schaik, Alexander Reuvekamp en Gerard Troost vormen de genoemde top 
12. Kijk voor de volledige lijst op onze website.

VVD Uithoorn - De Kwakel www.uwlokalepartij.nl

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

De juiste balans tussen lage lokale lasten en goede voorzieningen
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Aandacht voor de bereikbaarheid
Wij zien de bereikbaarheid van onze gemeente als een belangrijk speerpunt 
voor de komende vier jaar. Ondanks dat de omlegging van de N201 bijna 
voltooid is, zijn er nog een aantal belangrijke zaken die aandacht verdienen. 
Zoals een tweede ontsluiting van De Kuil in De Kwakel om verkeersoverlast 
op de Ringdijk te verminderen en de veiligheid te verhogen. 

Gemeentebelangen blijft voorstander van het goed bereikbaar houden van 
Uithoorn en De Kwakel over de Irenebrug. Echter doorgaand (vracht)verkeer, 
willen wij niet meer door ons dorpscentrum zien rijden. De afsluiting van de 
Vuurlijn-Oost vinden wij geen goed idee, omdat de sportaccomodaties aan 
Vuurlijn/Noorddammerweg dan niet meer goed bereikbaarzijn. 
Het openbaar vervoer is op dit moment behoorlijk, maar er zijn verbeter-
punten. Zoals een snelle en conflictvrije busbaan naar Amstelveen over de 
oude spoorbaan om De Legmeer en Legmeer-West een betere ontsluiting 
via het openbaar vervoer te geven. 

Ons groenbeleid 
Gemeentebelangen is voor een actief groenbeleid. Een goed onderhouden 

groene omgeving is voor iedereen prettig wonen. 
Afspraken over groenbeheer doe je niet alleen als 
gemeente maar met iedereen. Gemeentebelangen 
vindt natuurlijke speelplekken (bv. Meerwijk en 
Egeltjesbos) belangrijk voor onze jeugdige inwo-
ners. Bezuinigen op het onderhoudsniveau van het 
openbaar groen is voor ons dan ook niet bespreek-
baar.  We zien graag goed onderhouden bermen.
In De Kwakel is veel glastuinbouw daarom is groen 

onderwijs belangrijk en een kans voor jonge inwoners van onze gemeente 
in het groene onderwijs centrum in Aalsmeer.
In de Greenport Aalsmeer waar De Kwakel onder valt wordt groen gepro-
duceerd. Denk hierbij aan duurzame energie-opwekking, de kas als energie- 
bron voor warmte aan vele huishoudens in Uithoorn en De Kwakel.    

Meer inzet voor Kunst, Cultuur en Sport
Gemeentebelangen zet zich doorlopend in voor kunst, cultuur en sport als 
vormen van lokale beleving in beide dorpskernen.       
Er kan veel meer gedaan worden met het evenemententerrein in de wijk 
De Legmeer. Naast pret op de schaatsbaan zien we mogelijkheden voor 
seizoenmarkten voor Kerstmis, Pasen en Koningsdag, drive-in bioscoop,  
biologische markt, versmarkt op zaterdag en vuurwerk op oudejaarsavond.  
Gemeentebelangen gelooft in een accommodatie in ons dorpshart voor 
culturele evenementen samen met andere faciliteiten als een bibliotheek 
en expositieruimten. 

Het aanbod van goed toegankelijke en breed inzetbare sportaccommo- 
daties dient afgestemd te zijn op de samenstelling en omvang van de lokale 
sportpopulatie. Het samen optrekken van sportverenigingen en onderwijs-
instellingen, om een aantrekkelijk aanbod aan de jeugd te kunnen bieden, 
juichen wij toe. 
Gemeentebelangen is voor het aanleggen van voetpaden in de “Amstel-
zone” (het gebied langs de Amsteldijk Zuid). De wandelmogelijkheden 
worden hiermee vergroot en meer mensen kunnen genieten van “Het 
Groene Hart”.

Moderne Communicatie en participatie
Gemeentebelangen constateert, dat de afstand tussen burger en bestuur 
eerder is vergroot dan verkleind. Wij willen de inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel serieus nemen en vinden dat een goede communicatie richting onze 
inwoners hiervoor een belangrijke voorwaarde is. 
Een goed middel om iedereen te bereiken is de gemeentepagina in de lokale 
krant en de webpagina van de Gemeente Uithoorn. 
Gemeentebelangen wil opnieuw de mogelijkheden van sociale media voor 
het op afstand volgen van de raadsvergaderingen onderzoeken. Wist u dat 
op onze website het verkiezingsprogramma niet alleen in woord maar ook 
in spraak is te volgen. 

Een sfeervol dorpshart
Het nieuw te ontwikkelen dorpshart is iets waar Gemeentebelangen lang 
voor gestreden heeft. Na jarenlange discussie over de omlegging van de 
N201 gaat dit nu zijn beslag krijgen. In een goed functionerend dorpshart 
is geen plaats meer voor een drukke doorgaande weg. Bereikbaarheid voor 
iedereen is essentieel en niet alleen voor het winkelend publiek, maar ook 
voor de ondernemers. Gemeentebelangen is blij met de ontwikkelingen tot 
nu toe. 

Prettig wonen voor jong en oud
Een gemeente waar het prettig wonen is, is een gemeente waar mogelijk-
heden zijn voor jong en oud. Gemeente Belangen vind dat wij een ge-
meente moeten zijn waar we voor elkaar zorgen. De ouderen zijn mensen 
met een ruime ervaring die we in onze samenleving nodig hebben. Het is 
goed dat wij ons met elkaar realiseren dat we ons sterk maken voor het feit 
dat de ouderen ons ook nodig hebben.
Helpen van ouderen zit soms in kleine dingen als even een boodschap 
doen. Gemeentebelangen realiseert zich dat er door de decentralisatie 
grote veranderingen op ons afkomen. Mantelzorgers en vrijwilligers zullen 
een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor zowel ouderen als voor 
mensen met een zorgbehoefte. Hoe meer we dit als vanzelfsprekend zien, 
hoe meer we met elkaar vertrouwen kunnen hebben in de toekomst.

Gemeentebelangen 
Uithoorn - De Kwakel

opmaak 2/1 nieuwe meerbode mag.indd   1 24-01-14   12:46
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Gemeentebelangen 
Uithoorn - De Kwakel

kies je 
bewust

www.gemeentebelangen.nl
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“Stemmen is een verworven 
recht.” Dat zegt burgemeester 
Oudshoorn van Uithoorn. “Als 
burgemeester sta ik natuurlijk 
boven de politieke partijen 
maar ik vind het erg belangrijk 
dat mensen gebruik maken 
van hun stemrecht. Elke 
verloren stem is er een te 
veel.” 

Op 19 maart zijn er weer ge-
meenteraadsverkiezingen. Al-
le stemgerechtigden mogen dan 
kiezen welke partijen hun ge-
meente mogen besturen. 

“Fracties zijn al weken bezig met 

flyers, posters en verkiezingsde-
batten om kiezers te winnen,” 
zegt de burgemeester. Over een 
paar weken zullen ze ook op 
verkiezingsmarkten in gesprek 
gaan met inwoners om inspira-
tie op te doen en om preciezer 
te ontdekken wat de inwoners 
van Uithoorn en de Kwakel be-
zighoudt. Dit is dus het moment 
om je stem te laten horen.”  

De partijen met de meeste stem-
men krijgen de meeste zetels in 
de gemeenteraad. Burgemees-
ter Oudshoorn legt uit hoe dat 
werkt. “Onmiddellijk nadat de 
stembussen zijn gesloten wor-
den de stemmen geteld. Dat 
gebeurt allemaal met de hand. 
Daarna kan de zetelverdeling 
beginnen. In Uithoorn gaat dat 
als volgt: 

“Afhankelijke van het aantal 
mensen dat gaat stemmen kan 
worden vastgesteld hoeveel 
stemmen voldoende zijn voor 1 
zetel. In Uithoorn komt dat neer 
op iets meer dan 800 stemmen 
per zetel. Je komt natuurlijk nooit 
helemaal precies uit, dus blijven 
er restzetels over. Fracties kun-

nen vooraf besluiten om samen 
te werken in zogenoemde, lijst-
combinaties. Een avondje ver-
kiezingen kan dus heel span-
nend zijn omdat bij diverse frac-
ties veel stemmen overblijven 
die ieder voor zich geen hele ze-
tel waard zijn. Door een lijstcom-
binatie aan te gaan, worden de 
stemmen samengevoegd. Daar-
na worden de restzetels via een 
ingewikkelde berekening ver-
deeld. Na bekendmaking van de 
uitslag, aan het einde van de ver-
kiezingsavond, volgt een na-tel-
ling. En als de telling compleet 
is, worden gemeenteraadsleden 
benoemd. Dat gebeurt tijdens 
een officiële raadsvergadering.”

Als de gemeenteraadsleden zijn 
benoemd is het tijd voor het aan-
wijzen van de wethouders. Dat 
gebeurt na coalitieonderhan-
delingen. Ook de wethouders 
worden uiteindelijk officieel be-
noemd in een raadsvergadering. 
Het kan dus erg boeiend zijn om 
ook na de verkiezingen op de 
hoogte te blijven van de forma-
tie. Je kunt het allemaal volgen 
via de website van de gemeente 
en in de kranten.”

DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Uithoorn telt op dit moment 21 leden ver-
deeld over 7 fracties. De burgemeester is de voorzitter van de ge-
meenteraad.

De taken van de gemeenteraad vallen
uiteen in drie onderdelen: 

1. Volksvertegenwoordiger

2. Kaderstellende taak 

3. Controlerende taak 

Een gemeenteraad komt minstens 10 keer per jaar bijeen om te 
vergaderen maar in Uithoorn hanteren we een hogere frequen-
tie. Verder hebben we in Uithoorn gekozen voor een vergader-
structuur waarbij de voorzitter van het informerend debat (verga-
dering waarin geen besluiten worden genomen) niet de burge-
meester hoeft te zijn. In de raadsvergadering is de voorzitter bij-
na altijd de burgemeester. Soms wordt die rol waargenomen door 
de plaatsvervangend voorzitter van de raad. Beiden mogen hand-
tekeningen zetten onder genomen besluiten.

Burgemeester Oudshoorn ziet 
graag iedereen naar stembus gaan!

w w w . u i T h O O R N . N l

“Stemmen 
is een 
verworven 
recht.”

G E M E E N T E R A A D s v E R k i E z i N G E N
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