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Tel ook méé

Sinds 1970 zijn wij de enige échte lokale 
partij in de gemeenteraad van Uithoorn. 
Opgericht uit onvrede onder inwoners en 

om op te komen voor onze lokale belangen.
De onvrede die toen speelde, speelt nu 

weer. Gaat u ook voor het lokale belang en 
bent u ook wars van Haagse bluf? 

Stem dan Gemeentebelangen!

Piet ten Brink

Geboren en getogen in 
De Kwakel. 
Momenteel ben ik actief 
binnen de huurders-
vereniging Uithoorn & 
De Kwakel. Via Politiek
Actief ben ik bij 
Gemeentebelangen terechtgekomen.
Op het gebied van (sociale) huurwoningen 
en woningen in de vrije sector is er nog 
veel werk aan de winkel. Dit geldt ook 
voor de ouderenzorg, denk bijv. aan 
aanvraagprocedures.
Daar wil ik me graag voor inzetten
binnen Gemeentebelangen.

Herman Bezuijen 

In 2009 ben ik de politiek 
ingegaan omdat ik merkte 
dat je als bewoner wel 
degelijk invloed kunt 
uitoefenen op de lokale
politiek. Ik ben naast 
raadslid ook part time 
directeur van een 
beheersmaatschappij. Mijn ambitie is om 
naar mensen te luisteren. Het gaat om het 
algemeen lokaal belang van onze inwoners 
en hun leefomgeving. Ik vind het een 
uitdaging om zo veel mogelijk inwoners 
tevreden te stellen.

Petra van Leeuwen -
van der Hoorn

Geboren in Vrouwen- 
akker. Woon nu alweer 
30 jaar in De Kwakel. 
Naast mijn ZZP-werk 
als financial controller 
ben ik betrokken bij 
het fluiten of coachen van sport-
wedstrijden en het organiseren van lokale 
evenementen. 
Mijn keuze, voor Gemeentebelangen, een 
lokale partij die zich al ruim 50 jaar inzet 
voor de inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel, komt voort uit mijn sociale 
betrokkenheid.

Ferry Hoekstra

In 2013 ben ik terecht 
gekomen bij dé lokale 
partij van De Kwakel en
Uithoorn. Als geboren en
getogen Uithoornaar 
heb ik onze gemeente 
zien ontwikkelen tot 
een gemeente met stedelijke trekjes. Het 
is mijn doel om Uithoorn en De Kwakel 
groen en leefbaar te houden voor onze 
inwoners en daar wil ik me samen met 
ons fantastische team weer voor inzetten. 
Samen voor lokaal belang!

Rolf Polak

In 2017 heb ik mij 
aangesloten bij Gemeente-
belangen en ben gestart 
als fractiesecretaris. 
In 2018 kwam ik op 
de kieslijst voor de 
gemeenteraad.
Alle fractieleden leggen frequent werk-
bezoeken af, dus wij zijn goed op de 
hoogte van wat er leeft in onze lokale 
samenleving.
Bij Gemeentebelangen voel ik mij thuis
doordat wij er voortdurend op gericht zijn 
om de bevolking bij het politieke proces 
te betrekken.Ik zet mij dan ook de 
komende raadsperiode 2022-2026 graag 
opnieuw in voor een nog mooier 
Uithoorn en De Kwakel. 

Ted Verdegaal 

Geboren en getogen in 
Uithoorn. Nu alweer 25 jaar 
in De Kwakel. Na mijn werk 
als controller ben ik in 
1992 gestart als 
zelfstandig financieel 
adviseur voor het MKB. 
Daarnaast ben ik 
bestuurder geweest bij verschillende 
organisaties. Penningmeester van VDO, 
Stichting de Visser en van het Initiatieven-
fonds Uithoorn & De Kwakel. Sinds ander-
half jaar ben ik vrijwilliger bij het Financieel 
Café. Graag wil ik een bijdrage leveren 
aan een beter woon- en leefklimaat in 
onze gemeente. 

Ruud Hogenboom

Ik woon in De Kwakel.
Ik heb een aantal Hedera 
kwekerijen gerund, 
ben oprichter en 
eigenaar geweest 
van Hogenboom 
Vakantieparken.
Ik sta op de kandidatenlijst voor 
Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel, 
omdat ik graag mijn ondernemersgeest 
wil inbrengen. Ik sta voor veiligheid, een 
prettige woonomgeving met betaalbare 
woningen, voldoende groen, sport-
gelegenheid voor iedereen en een trans-
parante communicatie.

Iris Boor - Theijssen 

Geboren en getogen in 
De Kwakel. Negen jaar 
geleden ‘rolde’ ik bij 
Gemeentebelangen 
naar binnen en nog 
steeds zet ik mij met 
veel plezier in voor alle
inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Als échte lokale partij richten wij ons 
onafhankelijk op de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel. In de raad ligt 
mijn focus op het sociaal domein. 
Niet altijd het makkelijkste dossier, maar 
daardoor ben ik nog gemotiveerder om 
ervoor te zorgen dat de mens centraal 
blijft staan.

Leonie de Boer - Bezuijen 

Ik ben geboren in Uithoorn 
en met veel plezier 
wonend in De Kwakel 
met mijn man en twee 
jonge kinderen. 
Ik vind het belangrijk
dat er bij het maken 
van beslissingen zowel ervaringen en 
meningen van onze bewoners als onder-
bouwde feiten worden bekeken. Dit is 
wat Gemeentebelangen al meer dan 50 
jaar als lokale partij doet en waar ik graag 
aan bijdraag om te blijven doen.

Corry Feitsma -Zwaan 

Zo’n 18 jaar geleden 
Amstelveen verruild voor 
De Kwakel. Ging met 
pensioen als HR assistent 
bij de KLM en kon daarna
mijn energie kwijt in de 
lokale politiek.
Vanaf 2016 als bestuurs-
lid, als fractie assistent en sinds een jaar 
als raadslid. Ik draag onze groene en 
groeiende gemeente een warm hart 
toe. Onze fractie heeft er veel voor over 
dat je in onze gemeente mee telt. Daar 
gaan wij voor!

Haagse bluf 
of

écht
lokaal
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Kijk voor ons programma en wat we de afgelopen periode 
bereikt hebben op de website www.gemeentebelangen.nl

Heldere taal

LOKAAL
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Ik woon sinds 1985 in Uithoorn. Na een aantal jaren in
Meerwijk-Oost, woon ik samen met mijn echtgenote ruim
17 jaar in De Kwakel. We hebben twee volwassen kinderen en
zijn de trotse grootouders van een kleindochter. Ik ben sinds 2008 politiek actief
voor de lokale VVD. Eerst in de raad, de afgelopen vier jaar als wethouder.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Ik wil graag in een nieuw college mijn werk als wethouder voortzetten. De grote
projecten moeten de komende jaren worden afgerond en ik heb van thuis uit
meegekregen: "Wat je begint moet je ook afmaken!”. Daarnaast verandert de
wereld om ons heen in hoog tempo. Dus ook voor de komende jaren zullen zich
vast weer veel nieuwe uitdagingen aankondigen, waarmee ik graag aan de slag
gaan. Denk maar aan de energietransitie, het klimaatbestendig maken van onze
leefomgeving en de behoefte aan nieuwe woningen. Ons VVD programma is
daar op gebaseerd.

Wie is Jan Hazen

17 jaar in De Kwakel. We hebben twee volwassen kinderen en

Woorden bouwen
geen huizen.

Plannen realiseren
zichzelf niet.

Buurten knappen
zichzelf niet op.

Straten worden niet
vanzelf veiliger.

Onze gemeente wordt
niet zomaar prettiger
om in te wonen.

Daar moet je wat voor
doen.

Gelukkig kun je daar
voor kiezen.

Kies voor uw lokale
VVD.

Wie zorgt er voor dat jouw buurt gewoon goed blijft en beter wordt? Want
laten we eerlijk zijn: zeker niet alles is perfect maar we wonen wel op een
gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede
school gaan. Waar je als je ziek wordt, liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s
avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel.
En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen
vanzelfsprekendheid. Daar moeten we met z’n allen iedere dag hard voor
werken.

kies

Gedaan!

Onze buurten, wij zijn er trots op!

Goede grond-, water- en luchtkwaliteit.

Uithoorn en De Kwakel
blijft goed, wordt beter.

Lees het volledige

verkiezings-

programma op

www.uithoorn.vvd.nl/

standpunten

of scan de

QR-Code
Ik ben in 1977 geboren in de Noordoostpolder en getogen
in Almere. Door de liefde leerde ik Uithoorn kennen. Eerst
woonden we in Amsterdam en inmiddels al bijna 20 jaar in
Uithoorn. Ik ben ook gaan houden van Uithoorn en De Kwakel. Ons gezin is
uitgebreid met een zoon en een dochter waarmee wij al ruim tien jaar met veel
plezier in Legmeer-West wonen.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Onze gemeente heeft wat te bieden! We hebben hele mooie dorpen, veel groen
en liggen dicht bij de stad. Het is een kunst om deze drie goed met elkaar te
blijven verenigen. Ik wil mij inzetten voor veiligheid, maar ook voor heldere
communicatie en voldoende participatie. Ik ben voor een mooie, leefbare en
veilige gemeente met voldoende groeimogelijkheden voor de inwoners en
ondernemers. Dit draagt eraan bij dat het prettig wonen, ondernemen en
recreëren is en blijft in Uithoorn en De Kwakel.

Nederland verandert en dat geldt ook
voor Uithoorn en De Kwakel. De
afgelopen vier jaar zijn er ontwikkelingen
in gang gezet die de komende jaren in
uitvoering zullen komen. Het gaat dan
om de energietransitie, de invulling van
het woningtekort, de klimaatadaptatie,
onze mobiliteit, de economische bloei in
de regio, maar ook de invulling van de
jeugdzorg, de blik op Schiphol en de
kwaliteit van onze leefomgeving.

Dat alles tegen de achtergrond van onze
ervaringen tijdens de coronacrisis,
waarbij we meer waardering hebben
gekregen voor onze omgeving. Met
name de mogelijkheden om in het eigen
dorp te kunnen wandelen, fietsen of op
een andere manier te kunnen
ontspannen. Maar waarbij we ook
hebben gezien dat het op veel punten
beter kan.

De afgelopen vier jaar is de coalitie, met
daarin de VVD, hard aan het werk
geweest. Met de financiële crisis achter
ons zijn veel projecten opgepakt, gereed
of nog onderhanden. Van woningbouw
tot stroomlijnen Sociaal Domein, van
aanpak wegen en OV-verbindingen tot
investeringen in de sport. U leest het
verderop.

Nu ook de coronacrisis op haar eind
loopt, is het tijd om weer vooruit te
kijken. De afgelopen twee jaar hebben
ons nog meer duidelijk gemaakt dat
inwoners hechten aan hun directe
leefomgeving. Dus wandelen, fietsen, op
een terrasje, kortom genieten van wat
Uithoorn en De Kwakel te bieden
hebben.

De VVD wil daar de komende vier jaar
extra aandacht aan geven. Goed
onderhoud van de openbare ruimte in de
woon-wijken, goede speelvoorzieningen,
recreatiemogelijkheden en dat alles in
een veilige omgeving. Daar zetten we
ons in de komende periode met een
sterk team voor in.

U kunt op ons rekenen. Mogen wij bij de
gemeenteraadsverkiezingen rekenen op
uw steun?

Jan Hazen
VVD Lijsttrekker/ VVD wethouder

Daarmee is meteen de titel van ons
verkiezingsprogramma verklaard.
Verbondenheid met onze dorpen en
onze directe woonomgeving. Door
aandacht voor een groene omgeving,
mogelijkheden om te bewegen, sociale
samenhang en een goed woon- en
leefklimaat, waar iedereen zich thuis
voelt.

VVD Uithoorn en De Kwakel staat klaar
om haar bijdrage daaraan te leveren. Dat
doen we zoals u dat van ons gewend
bent. Met heldere en begrijpelijke
standpunten. Met inbreng van onze
raadsleden en bestuurders die midden
in de samenleving staan en weten wat
er speelt. Met de inbreng van onze
inwoners.

Wie is Martine Cranendonk

Woningbouw Legmeer-West,
Vinckebuurt, de Rietkraag, de Kleine
Weelde, de Rede, Europarei.

Start woningbouwontwikkeling
Connexxionterrein en Aldi met sociale
huurwoningen.

Start bouw nieuwe Sporthal
De Scheg.

Aanleg nieuwe velden bij KDO,
Legmeervogels en Qui Vive.

Start aanpak wegenstructuur
Dorpscentrum.

Uitbreiding terrassen Amstelkade.

Actualisatie bestemmingsplan
bedrijventerrein.

Start aanleg Tram Uithoornlijn.

Reconstructie Boterdijk en Vuurlijn.

Mobiliteitsvisie en start verbetering
parkeren.

Bouw van Buurtcentrum en gymzaal
de Kuyper.

Cameratoezicht op busstation.

Modernisering glas tuinbouw.



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 W O E N DAG 16 M A A R T 2022

De VVD zet zich ook de komende vier jaar weer in voor:

• Veiligheid, veilig wonen in onze dorpen.

• Groen en schoon, aandacht voor kwaliteit van water, grond
en lucht.

• Kinderen, een fijne en veilige omgeving om te spelen en om
op te groeien.

• Ondernemers, verlaging van regeldruk; van horeca tot
tuinder, van winkelier tot sportvereniging.

• Bouwen, we bouwen huizen voor onze inwoners, met
aandacht voor het karakter van onze dorpen.

Sinds 2015 woon ik in Uithoorn. Met mijn vrouw en twee
kinderen wonen wij in Zijdelwaard. Kort na mijn verhuizing
ben ik politiek actief geworden. Vanuit mijn werk raakte ik
bekend met het mooie wat Uithoorn en De Kwakel te bieden hebben. Sinds 2018
zit ik in de gemeenteraad en vanaf afgelopen jaar ben ik ook fractievoorzitter.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Mijn specifieke aandacht gaat uit naar jong en oud. Opgroeien en opvoeden is
voor velen een uitdaging. Mogelijkheden voor iedereen om vrij te kunnen spelen
of sporten. Goed onderwijs en hulp bij opvoeden. Ouder worden is evengoed
een uitdaging. De wens om zo lang mogelijk thuis wonen is groot, en als dat kan
met hulp van dierbaren of zorgverleners. De zorgvraag neemt voor alle
doelgroepen toe. Vanuit de lokale VVD en als gemeente dienen wij daar klaar
voor te zijn. Daar ga ik mij voor inzetten.

Wie is Nick Bergman

• Groen en schoon, aandacht voor kwaliteit van water, grond

• Kinderen, een fijne en veilige omgeving om te spelen en om

• Ondernemers, verlaging van regeldruk; van horeca tot

• Bouwen, we bouwen huizen voor onze inwoners, met

• Veiligheid, veilig wonen in onze dorpen.

Michael is opgegroeid in de gemeente de Ronde Venen,
en woont nu 16 jaar in de gemeente Uithoorn. Eerst in de
Legmeer en inmiddels negen jaar in de Kwakel samen met zijn
vriendin en hun twee zonen van tien en drie jaar.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Deze aankomende raadsperiode wil ik mij vooral richten op onze kinderen en
jeugd. Voldoende speelplekken die goed onderhouden en veilig zijn. Veiligheid
rond de scholen en op schoolplein zodat de kinderen veilig naar school kunnen
en weer terug naar huis. Maar ook scherp blijven op de jeugdhulp en zorgen dat
elk kind de juiste hulp krijgt die nodig is, zodat ieder mee kan doen. Onze
kinderen hebben recht op een veilige, goede plek om op te groeien en de basis
teleggen voor de toekomst.

Wie is Michael Bouwmeester

Ik ben een positief ingesteld persoon, vrolijk en open.
Opgegroeid in Sneek in een bakkersgezin. Ik woon in De
Kwakel. Ik ben getrouwd en wij hebben twee volwassen kinderen.
Mijn hobby’s zijn tuinieren, lezen, en ook mijn vak als bloemist blijft een hobby.
Ik ga graag naar musea en tentoonstellingen. Of even lekker uitwaaien op het
strand of naar het bos.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Dichtbij de mensen in onze gemeente te staan, een luisterend oor bieden. Ik wil
mij inzetten voor een leefbare gemeente.

Wie is Margreet van Driel - Bakker

Ik ben 30 jaar, en ik woon samen met mijn man in het
dorpscentrum van Uithoorn. Ik houd van theater, en speel
graag spellen met vrienden. Ik kom het best tot rust als ik op een
vrije avond kan gamen of als ik kan uitwaaien met onze hond.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
In onze gemeente is een enorme behoefte aan goede, betaalbare woningen.
Wat betaalbaar is verschilt per persoon. Op dit moment is één ding zeker: aan
álle woningen is een schreeuwend tekort. Uithoorn is vanaf de jaren ’50 enorm
gegroeid en zit nu letterlijk aan de (gemeente)grenzen. Dat betekent dat we op
hetzelfde oppervlak meer woningen moeten bouwen voor de toenemende
vraag. Als we stoppen met bouwen zullen de woningprijzen veel verder stijgen,
wat een betaalbare woning voor veel mensen nóg onbereikbaarder maakt. Ik wil
er daarom voor zorgen dat we blijven bouwen, maar wel met respect voor de
buurt. Dat betekent voor mij dat we wat vaker de hoogte in gaan. Op die manier
kunnen we het groen in de buurten behouden en toch extra woningen bouwen.

Wie is Daan Noordanus

Ik ben geboren in Den Haag, getogen in Maastricht en
getrouwd met een Tukker. Ook mijn werk heeft ervoor
gezorgd dat ik alle windstreken van ons het land heb leren
kennen. In 2017 hebben wij ervoor gekozen om in De Kwakel te gaan wonen, en
daar ben ik nog iedere dag blij mee. Ik ben moeder, oma en ondernemer. Volgens
mijn gezin en mijn collega’s ben ik allergisch voor luiheid, en dat klopt, ik ben altijd
bezig.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Vanaf de zijlijn vinden we, als inwoners, van alles over gemeentelijke besluiten,
regelingen, loketten en hun uitvoering. Ik ook. Want of je het er nu mee eens bent
of oneens bent, je wilt wèl weten wat er gebeurt, je zorg uitspreken of een
antwoord krijgen op je vragen. Als gemeenteraadslid zou ik mij willen inzetten om
de verbinding en het vertrouwen tussen inwoners en de gemeente nog beter te
maken.

Wie is Lisianne Coors – Elout

Ik ben 51 jaar, woon sinds 1999 in Uithoorn, getrouwd en
heb twee zonen. Mijn vrouw omschrijft mij als gedreven,
gestructureerd, positief, energiek, empathisch en no-nonsens.
Als Bedrijfseconoom en Register Controller ligt mijn passie bij financiën en
economie.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Ik wil graag mijn energie stoppen in het behouden wat goed is en het oplossen
van de vele uitdagingen die voor ons liggen. Er is behoefte aan meer woningen,
maar daarbij moet wel gekeken worden hoe dit in het algemene woonbeleid
past. Duurzaamheid en klimaatverandering worden lokaal ook een steeds
belangrijker onderwerp. Ons gevoel van veiligheid staat meer en meer onder
druk en dit zou niet mogen. Het effect van Schiphol op onze gemeenschap heeft
mijn aandacht. En, onze voorzieningen, zoals bij voorbeeld sportfaciliteiten,
moeten op het juiste niveau zijn en blijven.

Wie is Alexander Reuvekamp

WWW.VVDUITHOORN.NL
EMAIL FRACTIE@VVDUITHOORN.NL

FACEBOOK VVDUITHOORN
TWITTER @VVDUITHOORN

Wie gaat ervoor zorgen dat jouw buurt mooi blijft en beter wordt? Zijn dat de
politici die langs de kant staan te roepen dat alles slecht is? Politiek is geen
spelletje. Daar moeten mensen zitten die problemen willen oplossen. Voor jou.
Zodat jij veilig en vrij je leven kan leiden. Zodat de dingen die goed gaan bij jou
in de buurt goed blijven. En dat de dingen die beter kunnen, ook echt beter
worden. Daar kun je voor kiezen.

kieskies

Legmeer en inmiddels negen jaar in de Kwakel samen met zijn

graag spellen met vrienden. Ik kom het best tot rust als ik op een

gestructureerd, positief, energiek, empathisch en no-nonsens.

Kwakel. Ik ben getrouwd en wij hebben twee volwassen kinderen.Kwakel. Ik ben getrouwd en wij hebben twee volwassen kinderen.

In gesprek met de lokale VVD? Kom met ons in contact via

Passendewoningen voor iedereen.

Groen en recreatie op loopafstand.

Sport verbindt.
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ANDRÉ JANSEN 
LIJSTTREKKER 

De verkiezingen zijn dit jaar maar liefst drie 
dagen lang: 14, 15 en 16 mei heeft u de gele-
genheid om op uw eigen lokale CDA te 
stemmen en zo de gelegenheid te baat te 
nemen om een eind te maken aan de 12 jaar 
die de huidige coalitie aan de macht is en 
verantwoordelijkheid draagt voor de huidige 
situatie in onze dorpen.

Het CDA is voor een leefbare gemeenschap, 
dit geldt dan zowel voor De Kwakel, dat recht 

heeft op een eigen dorpscentrum als voor 
Uithoorn waar de leefbaarheid in het oude 
centrum danig onder druk is komen te staan. 
Het CDA staat voor een gemeentebestuur dat 
vooruit denkt en pro-actief is en niet altijd 
achteraf komt uitleggen wat er verkeerd is 
gegaan en waarom, wij willen juist voorkomen 
en niet achteraf genezen. Het CDA is een hele 
groene partij en wil dat er in Uithoorn en De 
Kwakel netto 1.000 bomen bijkomen maar we 
willen ook een smikkelbos (peren-, appel-, 
kersenbomen en meer) waar de bewoners zelf 
de locatie van mogen bepalen. En natuurlijk is 
de woningnood ons een doorn in het oog, we 
kunnen daar dit jaar al wat aan doen door 140 
tiny houses op te leveren voor huurders in de 

sociale sector, (dus onder de € 750,- huur) in 
verschillende modellen tussen 45 M² en 67 M² 
inclusief zonnepanelen, eco-wasmachine en 
eco-koelkast. Daarnaast zetten wij natuurlijk in 
op versnelling van de woningbouw in 
Uithoorn en ook op doorstroming van 
ouderen door mogelijkheden te zoeken voor 
de bouw van kleinere woningen dicht bij zorg- 
en winkelcentra zodat er woningen vrijkomen 
voor starters. Dat kan omdat het CDA beschikt 
over kandidaat-raadsleden die beschikken 
over kennis, kunde en vaardigheden die we in 
de gemeenteraad nodig hebben om te 
groeien naar een beter bestuur, met meer oog 
voor de individu en een groot hart voor de 
hele Uithoornse gemeenschap.

de herziening van het huidige parkeerbeleid. 
Met de komst van de Uithoornlijn komt de 
leefbaarheid rondom de tramhaltes in de 
Legmeer (aan de Zoom) en het Busstation 
door parkerende forenzen nog verder onder 
druk te staan. In het Centrum zien we dezelfde 
ontwikkeling aangesterkt door grootschalige 
nieuwbouwprojecten. In de Oranjebuurt kan 

MARCEL ZETHOVEN 
KANDIDAAT NUMMER 4 

Mijn naam is Marcel Zethoven en ik ben woon-
achtig in het Centrum van Uithoorn. Na 32 jaar 
Korps Nationale Politie werk ik in het dagelijks 
leven voor KokxDeVoogd, een adviesbureau 
voor de decentrale overheid in Utrecht. Daar-
naast ben ik ook voorzitter van de Stichting 
Oranjebuurt/Buurtbeheer Uithoorn-Centrum. 
Samen met een mooi team van vrijwilligers 
werk ik aan een veilig, leefbaar en saamhorig 
dorpscentrum (van Amstelplein tot en met 
Vinckebuurt). 

Leefbaarheid (komst Uithoornlijn 
Legmeer-Busstation-Centrum)
Binnen het team CDA wil ik mijn kennis en 
expertise, opgedaan bij de politie en bij Buurt-
beheer, voor heel Uithoorn en De Kwakel tot 
zijn recht laten komen omdat ik hoor en zie 
dat dat de komende jaren meer dan nodig is. 
Ik wil mijn aandacht onder andere richten op 

er al geen auto meer bij. Het CDA wil dit 
beleid, met daarin opgenomen een realisti-
sche parkeernorm en handhavingsbeleid, 
realiseren nog vóórdat de eerste tram naar 
Uithoorn rijdt. 

Veiligheid
Ik ga mij verder richten op de veiligheid in de 
wijken van Uithoorn en De Kwakel. Heftige 
incidenten, onder andere de totale vernieling 
van het busstation 2 jaar geleden, de enorme 
drugsvondst in De Kwakel en het in brand 
steken van buurthuis “het Buurtnest”, beves-
tigen ons dat de professionals (politie, 
gemeente, zorginstellingen en jongerenwerk 
et cetera) op dit moment onvoldoende zicht 
en grip hebben op wat er zich in onze wijken 
en buurten afspeelt. Een zorgelijke ontwikke-
ling, die ook nog eens wordt versterkt door 
een terugtrekkende beweging van de politie 
uit de wijk. Veiligheid is voor ieder mens een 
primaire levensbehoefte en daar ga ik mij 
namens het CDA de komende jaren voor 
inzetten. Ik ga werken aan het terugbrengen 
van de “ogen en de oren” in de wijk. Dit doe ik 

door alle professionals, burgers en onderne-
mers actief te betrekken bij oplossingen die 
preventief bijdragen aan een veilige en leef-
bare woonomgeving. Het zal U niet verbazen 
dat Buurtbeheer en wijkgericht werken een 
extra impuls gaan krijgen. 

Lees het CDA partijprogramma voor mijn 
andere speerpunten. Ik reken op uw stem!

NIENKE HOOGENSTRAATEN 
KANDIDAAT NUMMER 3

Mijn naam is Nienke Hoogenstraaten en sinds 
ruim 6 jaar woon ik met veel plezier in De 
Kwakel. Een van de dingen die ik als eerste heb 
gedaan is het volgen van de cursus politiek 
actief, waarin ik heb gezien hoe ik mijn 
steentje kan bijdragen aan een nog mooiere 
en leefbare gemeente. Voor mij is daar nu het 
moment om deze kennis en mijn ervaring 
hiervoor in te zetten, samen met mijn CDA 
collega’s. 

Voorzieningen in De Kwakel
In De Kwakel zien we bijvoorbeeld steeds 
meer voorzieningen verdwijnen. We moeten 
samen ons best doen voor het behoud van 
een levendig dorp waar horeca, pinautomaat 
en openbaar vervoer aanwezig is en blijft. 
Leefbaarheid gaat tenslotte iedereen aan. 

Menselijke maat
Leefbaarheid gaat niet alleen over voorzie-
ningen, maar ook over steun krijgen als je 
dat nodig hebt. In De Kwakel en Uithoorn 
staat zorg en welzijn goed op de kaart. Het is 
een belangrijk thema dat veel mensen 
aangaat en door (landelijke) ontwikkelingen 

wordt het steeds complexer om te voldoen 
aan de wensen en behoeftes en om scherp 
te kunnen blijven op wat daarvoor binnen 
de Gemeente nodig is. Door onder andere 
mijn werk als HR beleidsadviseur, mediator, 
vrijwilliger bij diverse maatschappelijke 
instanties zoals bestuurslid van Humanitas, 
heb ik veel gezien en gehoord in het zoge-
naamde ‘sociaal domein’ en ik zet deze erva-
ring van harte in voor een gemeente met 
een hart, waar de menselijke maat altijd 
voorop staat. 

In het CDA partijprogramma zijn onze 
andere speerpunten te lezen!

DIT ZIJN ONZE EERSTE 8 KANDIDATEN:
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Contact
Bestuur: cjverhorst@gmail.com 

Fractie: Jeroen.Brink@PvdA-Uithoorn.nl
Els.Gasseling@PvdA-UIthoorn.nl
Marga.Moeijes@PvdA-UIthoorn.nl

Website: www.Uithoorn.PvdA.nl
Twitter: PvdAUithoorn
Facebook: Facebook.com/PvdAUithoorn

JEROEN BRINK
Lijsttrekker PvdA gaat zich hard maken voor 
kunst en cultuur, jongerenbeleid en de kwali-
teit van het bestuur en de besluitvorming.

Jeroen is al lang betrokken bij de PvdA en nu voor het 
eerst als lijsttrekker. Tijd voor een nadere kennismaking: 
“Ik woon al bijna mijn hele leven (42 jaar) in Uithoorn en 
ben ook al meer dan de helft van dat leven actief als vrijwil-
liger. Zo ben ik in Uithoorn onder andere betrokken 
geweest bij het opzetten van de Wereldkeuken en ben 
ik geluidstechnicus bij Toneelvereniging Maskerade. 
Hiernaast ben ik bestuurslid en begeleider van een stichting 
die een zomerkamp organiseert voor kinderen, ooit 
opgericht voor mensen die niet op vakantie konden. In 
mijn vrije tijd ga ik graag naar buiten, wandelend of 
�etsend, en lees ik veel. Hiernaast ben ik een muziekliefhebber 
en -verzamelaar.”

Waarom koos je voor de PvdA?
“Sinds mijn studententijd ben ik lid van de PvdA, met 
actieve en minder actieve periodes maar sinds 2014 ook 
echt betrokken bij de Raad. In de afgelopen twee periodes 
ben ik commissielid geweest, in 2018-2022 van de 
commissies Organiseren en Leven. Omdat ik graag wil 
dat iedereen zich hier thuis kan voelen en mee kan doen 
en je daar zelf iets aan kunt bijdragen, heb ik besloten 
om mij hiervoor in te zetten. Voor mij was het geen 

moeilijke keus voor welke partij ik actief wilde worden; 
de PvdA is in mijn ogen de meest sociale partij in Uithoorn, 
zonder onrealistisch te worden.”

Waar ga je je in de Gemeenteraad sterk voor maken?
“Naast de speerpunten van de PvdA wil ik mij persoonlijk 
graag hard maken voor kunst en cultuur in Uithoorn en 
De Kwakel, jongerenbeleid en de kwaliteit van het bestuur 
en de besluitvorming. Enkele ideeën hiervoor zijn 
bijvoorbeeld een podium (voor diverse activiteiten), 
versterken van de functie van de bibliotheek, een 
jongerenplatform en jongerenraad. Voor wat betreft de 
kwaliteit van de besluitvorming ligt er een �inke uitdaging 
voor de Raad om invulling te geven aan de omgevingswet 
en de participatie die hier bij past.”

ELS GASSELING
Tweede op de kieslijst van de PvdA. 
Huidig fractievoorzitter en raadslid sinds 2006.

Je bent een van de langst zittende raadsleden, 
hoe belangrijk is die ervaring?
“ Ja, ik ben inderdaad een van de langst zittende raadsleden 
en ik hoop er nog een paar jaar bij te mogen blijven! Een 
mix van nieuwe en ervaren raadsleden is het beste. 
Bijvoorbeeld bij het Schipholbeleid is ervaring belangrijk. 
Het is ingewikkelde materie en het duurt best lang voor 
je dat onder de knie hebt. Maar die kennis is wel nodig 
om op gelijkwaardig niveau te praten met landelijke 
politici en de luchtvaartsector. Gelukkig is er nu veel meer 
gehoor voor de klachten en de ervaring van bewoners. 
Ik blijf mij natuurlijk inzetten voor de Raadswerkgroep 
Schiphol samen met de andere partijen en inwoners om 
de hinder en vervuiling sterk terug te dringen en het 
aantal vliegbewegingen te beperken. Maar dat vraagt 
wel geduld en een lange adem.”

Wat was de afgelopen periode belangrijk?
“We zijn veel bezig geweest met de kwaliteit van de 
leefomgeving. Wat doe je met de schaarse ruimte? 
Bijvoorbeeld het onderzoek sport en wonen, dat uiteindelijk 
geen vervolg heeft gekregen. Het College wilde onderzoeken 
of er woningen gebouwd konden worden op de honk-
balvelden van Thamen aan de Vuurlijn. De club zou dan 
verhuizen naar de Legmeer. Wij zagen al snel dat het een 
erg duur project zou worden, waar een paar miljoen 

gemeenschapsgeld bij zou moeten om enigszins betaalbare 
woningen te realiseren. Ook de ligging pal aan de Stelling 
van Amsterdam en het opo�eren van het groen aan de 
Vuurlijn was problematisch. Daarnaast zou het verhuizen 
van Thamen naar de Legmeer de aanleg van het Legmeerbos 
onmogelijk maken. Het blijft echt puzzelen met de ruimte. 
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, we willen 
groen behouden en er moet ook ruimte komen voor de 
energietransitie en klimaataanpassing en we willen geen 
hoge woontorens. Die ontwikkelingen zitten elkaar vaak 
in de weg.”

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
“Mijn belangrijkste aandachtspunten blijven wonen, 
duurzaamheid en sociaal maatschappelijke zaken als 
welzijn en sport en armoede en (jeugd)zorg.”

MARGA MOEIJES
Nummer 3 op de kandidatenlijst van de 
Partij van de Arbeid.

Was werkzaam als fysiotherapeut, nu actief als vrijwilliger 
en burgerlid voor de PvdA, kijkt terug en vooruit: “In de 
afgelopen periode ben ik lid geweest van de commissie 
Wonen&Werken. Daar is ruimtelijke ordening een belangrijk 
onderwerp. Hoe wordt de beperkte ruimte in Uithoorn 
ingevuld? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen 
bebouwde en groene gebieden? Ik vind het belangrijk 
dat de buitenruimte bijdraagt aan de kwaliteit van de 
leefomgeving, een mogelijkheid biedt daarin te spelen, 
wandelen, �etsen en elkaar te ontmoeten. Een belangrijk 
aandachtspunt is ook de goede samenwerking met 
buurgemeenten, om ontwikkelingen langs de grenzen 
van gemeenten op elkaar af te stemmen, zodat daar een 
plus voor Uithoornse bewoners te behalen is.“

Het belang van participatie
“Bij de beoordeling van initiatieven moeten gemeentelijke 
kaders helder zijn. Daar moet kritisch op worden toegezien 
door de Raad, om te voorkomen dat de sterkste spelers ruim 
baan krijgen bij nieuwe bouwactiviteiten. Belangrijk hierbij 
is hoe de participatie van bewoners wordt geregeld en dat 
duidelijk is waar men inspraak op heeft. Na a�oop moet 
zichtbaar zijn waar deze inspraak toe heeft geleid. Als dat 
niet duidelijk kan worden gemaakt, haken mensen af. Ik ben 
sinds 2006 actief in Buurtbeheer De Legmeer, daar heb ik 
gemerkt hoe moeilijk het is om bewoners betrokken te 
krijgen en houden. Zeker als het om ontwikkelingen gaat 
die een forse impact hebben op de eigen leefomgeving.“

Bouw meer sociale huurwoningen!
“In de volgende Raadsperiode wil ik mij wederom inzetten 
voor de bouw van meer sociale huurwoningen. De 
wachtlijsten lopen te veel op. Extra aandacht moet er 
zijn voor betaalbare woningen voor senioren, die best 
hun eengezinswoning willen verlaten als er goede 
alternatieven zijn in de buurt van voorzieningen, zoals 
winkels. Een andere groep waar meer aandacht voor 
moet komen zijn jongeren die betaalbare woonruimte 
zoeken om niet tot hun 30ste bij hun ouders te hoeven 
wonen.”

Waarom ben je weer verkiesbaar?
“Om een bijdrage te mogen leveren aan het welzijn van 
bewoners van Uithoorn en De Kwakel is een heel eervolle 
taak, maar ik ben mij ook bewust van de grote verant-
woordelijkheid die dat met zich mee brengt. Ik heb er 
zin in om daar weer mijn schouders onder te zetten 
samen met mijn fractiegenoten!”

HANS PORTENGEN
Staat als nummer 4 op de kieslijst voor de 
Partij van de Arbeid. 

“In Uithoorn is de PvdA nog het enige echte linkse geluid 
en dat is hard nodig !“
Als bibliotheekdirecteur benadrukt hij het belang van 
cultuur en het tegengaan van laaggeletterdheid. Daarnaast 
wil hij de focus leggen op huisvesting, onderwijs en werk 
& inkomen.” In Uithoorn is de PvdA nog het enige echte 
linkse geluid en dat is hard nodig. Daar wil ik mij graag 
voor inzetten.” 

WORD POLITIEK ACTIEF!
DENK EN DOE MEE MET DE PARTIJ VAN 
DE ARBEID UITHOORN DE KWAKEL

EEN GEZONDE, GROENE 
LEEFOMGEVING

Op ons groen moeten we zuinig zijn. Het clubhuis van 
de Scouting is wat ons betreft het laatste bouwwerk in 
het Libellebos. Ook het groen aan de Vuurlijn wordt 
beschermd. De PvdA zet zich in voor het Legmeerbos en 
grotere groene verbindingszones. Dat is goed voor de 
natuur en de biodiversiteit en het is �jn om dichtbij te 
kunnen recreëren. We stimuleren �etsen, wandelen en 
openbaar vervoer. 

BETROKKENHEID EN SAMENHANG
In een groeiende gemeente is het belangrijk dat inwoners 
zich verbonden voelen met hun omgeving. Betrokkenheid 
en samenhang zijn voorwaarden om mee te doen en bij 
te dragen aan de leefbaarheid, bijvoorbeeld als vrijwilliger 
bij een van de vele sportclubs en verenigingen. 

GELIJKE KANSEN
We investeren in sport, cultuur en laagdrempelige zorg. 
We willen een solidaire samenleving waarin iedereen kan 
mee doen, door een ruimhartig armoedebeleid en 
uitbreiding van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds. 
Discriminatie wordt bestreden.

EEN IN ALLE OPZICHTEN 
DUURZAME SAMENLEVING

De klimaatverandering dwingt ons tot aanpassing van 
de omgeving, een omschakeling naar schone energie en 
een in alle opzichten duurzame samenleving. Voor de 
PvdA is het een voorwaarde dat hierbij de lasten eerlijk 
verdeeld worden en dreigende energiearmoede wordt 
voorkomen. Oudere, slecht geïsoleerde woningen moeten 

snel aangepakt worden om energie te besparen en zo de 
woonlasten te beperken.

SCHIPHOL MOET KLEINER, 
STILLER EN SCHONER

Voor een gezonde en prettige leefomgeving is het nodig 
dat de geluidhinder en de vervuiling van vliegtuigen �ink 
wordt teruggedrongen. Dat geldt ook voor de uitstoot 
van broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van 
de aarde. Uit verschillende onderzoeken blijkt, dat onze 
economie ook met een kleinere luchthaven prima kan 
functioneren. Samen met inwoners en andere partijen 
blijven wij ons inzetten voor een kleiner, stiller en schoner 
Schiphol.

BETAALBAAR WONEN
Er is een groot tekort aan woningen en de prijzen van 
koopwoningen zijn zo hoog dat een gemiddelde starter 
die niet meer kan betalen. Veel van de oplossingen moeten 
van de landelijke politiek komen, maar wat kan de gemeente 
doen? Wat de PvdA betreft moeten veel meer sociale 
huurwoningen gebouwd worden. In onze regio zijn er 
de afgelopen jaren meer sociale huurwoningen gesloopt, 
verkocht en geliberaliseerd dan dat er bij gekomen zijn. 
Dat moet stoppen. 
We voeren de zelfbewoningsplicht wordt in, zodat starters 
meer kans krijgen en beleggers de koopwoningen niet 
wegkapen om die duur te gaan verhuren. Het ombouwen 
van bedrijventerreinen kan kansen bieden voor woningbouw. 
Senioren moeten kunnen doorstromen naar betaalbare 
kleinere prettige en veilige woningen dicht bij voorzieningen, 
bijvoorbeeld bij het Legmeerplein. Bouw jongerenwoningen 
en schep ruimte voor sociale initiatieven zoals een 
Knarrenhof of een woon-coöperatie en schaf ook de 
voordeurdelersregeling in de bijstand af.
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Welke partij krijgt uw stem?
VERKIEZINGSPAGINA

Interviews kandidaat-
raadsleden.

Alle interviews en debatten zĳn
terug te luisteren via:

h�ps://www.rickfm.nl/podcasts/
content/page?4092

In het programma InfoDirect
worden diverse stellingen
besproken en zĳn1-op-1

debatten met raadsleden met
diverse thema’s zoals

Veiligheid, Zorg & Welzĳn,
Wonen, Werk en Klimaat

en zullen er diverse stellingen
worden besproken.

Ma t/m do 17:00 - 18:00 uur
en vrĳ 17:00 - 19:00 uur

Ma 28-02 GB / GU
Herman Bezuĳen & Willem

Körnmann

Di 01-03 DUS / GU
Judith Beuse & Willem

Körnmann

Woe 02-03 VVD / GB
Daan Noordanus & Herman

Bezuĳen

Do 03-03 PvdA / GU
Jeroen Brink & Willem

Körnmann

Vrĳ 04-03 CDA / VVD
André Jansen & Jan Hazen

KerkCafé Uithoorn
organiseert op 11 maart

2022 20:00 uur
Het Lĳsttrekkersdebat
vanuit de kerkzaal.

Voor meer info:
www.kerkcafeuithoorn.nl

Live uitgezonden door
RickFM

Volg ons op facebook
facebook.com/raaduithoorn

Colofon

Volg ons op twitter
@raaduithoorn

Kijk voor meer informatie
op uithoorn.nl of op de website

van de raad
https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl

Breng uw stem uit op
14, 15 of 16 maart 2022

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

WEBSITES POLITIEKE PARTĲEN

Gemeentebelangen
www.gemeentebelangen.nl

VVD Uithoorn- de Kwakel
https://uithoorn.vvd.nl

DUS! Uithoorn en De Kwakel
www.dus-uithoorn.nl

CDA Uithoorn- De Kwakel
https://cdauithoorndekwakel.nl

Partĳ van de Arbeid Uithoorn/De
Kwakel

https://uithoorn.pvda.nl

Groen Uithoorn Uithoorn- De Kwakel
http://groenuithoorn.nl

Elke editie kiezen de partijen een eigen thema. Kijk voor alle speerpunten op de websites van de politieke partijen voor de volledige verkiezingsprogramma’s

Jeroen Brink

Klimaat en duurzaamheid

Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat de
Club van Rome het rapport “Grenzen aan de
groei” uitbracht. In die 50 jaar is de
wereldbevolking, de economie en daarmee
ook de vervuiling en de uitstoot van
broeikasgassen sterk toegenomen. In 2022
is vrĳwel iedereen er van overtuigd dat het
de allerhoogste tĳd is om in actie te komen
voor een leefbare toekomst voor de volgende
generaties.

De gemeente Uithoorn heeft duidelĳke
plannen en ambities op het gebied van
klimaat en duurzaamheid: energieneutraal en
uitstootvrĳ in 2040 en volledig circulair – dus
geen afval - in 2050. Elke kans om sneller te
verduurzamen moet gegrepen worden. Het
isoleren van woningen bĳvoorbeeld, om
energie te besparen en hoge kosten voor
inwoners door de stĳgende energieprĳzen te
voorkomen.

De verduurzaming, vergroening en
energietransitie zullen steeds meer invloed
krĳgen op ons dagelĳks leven. De gemeente
moet het goede voorbeeld geven, maar wĳ
zullen zelf ook moeten veranderen: minder
autorĳden, minder vliegen, minder vlees eten
en minder kleren en spullen kopen.

Daar krĳgen we ook iets voor terug: schone
lucht, schoon water en een aantrekkelĳke
groene leefomgeving. Vergroening en
verduurzaming is ook een kans: er komen
meer bomen en minder stenen, dat maakt de
omgeving mooier en gezonder en nodigt uit
om dicht bĳ huis te recreëren.

Het spreekt vanzelf dat er dan ook veel
minder vliegtuigen over onze gemeente
moeten vliegen. De PvdA blĳft zich ook de
komende jaren inzetten voor een kleiner,
stiller en schoner Schiphol.

https://uithoorn.pvda.nl

André Jansen

Het CDA is een betrouwbare, degelĳke
lokale, politieke partĳ met betrokken leden
die gewoon in Uithoorn wonen en die in staat
en bereid zĳn om de problemen van de
gemeente Uithoorn aan te pakken en vooral
ook op te lossen.

Wĳ luisteren naar de burgers en hebben
onze wortels in de samenleving, we weten
wat er speelt en trekken ons dat aan, het
CDA vindt dat het hoog tĳd is om de
woningnood onder jongeren op korte termĳn
aan te pakken, dus komen wĳ met een plan
voor 140 Tiny Houses op huurbasis tegen
een tarief onder de sociale huurnorm, dat
nog in 2022 ingericht kan worden.

De Veiligheid van de inwoners gaat ons aan
het hart, die staat onder druk in Uithoorn, dat
pakken we aan: Dit doen we onder meer
door alle professionals, burgers en
ondernemers actief te betrekken bĳ
oplossingen die preventief bĳdragen aan een
veilige en leefbare woonomgeving.
Buurtbeheer en wĳkgericht werken krĳgen
dan ook een extra impuls.

De parkeerproblematiek wordt almaar
ernstiger ook daar maken we ons ook druk
om, en we hebben oplossingen! Een
realistisch parkeerregiem en duurzame
oplossing dat is wat het CDA wil!
En dan natuurlĳk zĳn we een groen partĳ,
1.000 bomen er netto bĳ de komende
periode, SMART dus meetbaar en concreet.
We willen ook een smikkelbos voor Uithoorn
aanleggen en de burger mag zeggen waar:
appelbomen, peren-, kersen-, walnoten,-
pruimenbomen en bramenstruiken en
frambozen- en bessenstruiken, met recht een
smikkelbos voor kinderen en volwassenen!
En nogmaals: U mag zeggen waar!!

Ga kiezen en stem CDA, wel degelĳk!
André Jansen
Lĳst 4 # 1

https://cdauithoorndekwakel.nl

Jeroen Albers

Groen Uithoorn, ja natuurlĳk!

Dieren tellen mee
Bĳ Groen Uithoorn staat dierenwelzĳn hoog op
het programma. Wĳ vinden het belangrĳk dat
er meer zeggenschap komt bĳ de gemeente
over dierenwelzĳn. Wĳ denken hierbĳ onder
andere aan een verbod op de verkoop van
levende dieren bĳ dierenwinkels en tuincentra.
Naar onze mening wordt met deze maatregel
de spontane aanschaf van een huisdier, waar
de mensen later geen tĳd meer voor hebben,
voorkomen. Samen met de
dierenbescherming willen wĳ een folder laten
maken over verantwoord dierenbezit die
vanuit de gemeente wordt uitgegeven.

Honey highway
Ook de bĳen en insecten verdienen onze
aandacht. Wĳ willen een honey highway
aanleggen voor de wilde bĳen. Wĳ hebben
hiervoor al gesprekken gevoerd met Deborah
Post van de Honey Highway organisatie.
Verder pleiten wĳ voor aanpassing van het
maaibeleid van de gemeente, met aandacht
voor bĳen en insecten.

Natuurinclusief bouwen
De bouw van huizen kan met meer aandacht
voor de dieren. Wĳ willen dat alle nieuwbouw
woningen natuurinclusief worden gebouwd:
met inbouwkasten en speciale dakpannen
voor vogels of voor vleermuizen.

Vuurwerkvrĳe zones
Het is nog vroeg in het jaar, maar wĳ pleiten
nu alvast voor vuurwerkvrĳe zones in Uithoorn
en De Kwakel. Met name in natuurgebieden,
bĳ dierenopvang locaties en bĳ hondenuitlaat
gebieden.

http://groenuithoorn.nl

Judith Beuse

DUS! Wil meer ambitie op duurzaamheid

Afgelopen jaren is er veel te doen over wel of
niet verder laten groeien van Schiphol.
Voorstanders van groei wĳzen op de
economische voordelen en de
werkgelegenheid. Wat DUS! betreft kan
economisch gewin nooit belangrĳker zĳn dan
de gezondheid van onze inwoners en de
leefbaarheid in onze gemeente.

In Uithoorn en De Kwakel hebben we te
maken met veel geluidsoverlast,
luchtvervuiling, milieuvervuiling en
beperkingen in woningbouwmogelĳkheden.
De balans tussen Schiphol en de
leefomgeving moet terugkomen!

DUS! is ervan overtuigd dat er maar één
echte oplossing is om daadwerkelĳk
hinderbeperking te realiseren. Dat is door
minder te vliegen.

Dit is de boodschap die wĳ met volle energie
overbrengen. Niet alleen in de gemeenteraad
maar ook bĳ onze achterban van GroenLinks
en D66 in de Tweede Kamer.

DUS! denkt en werkt mee aan oplossingen.
We maken deel uit van de raadswerkgroep
Schiphol en voeren hiermee een actieve lobby
richting de Tweede Kamer. Verder
onderhouden we nauw contact met
bewonersvereniging PUSH en hebben we
contact met onze GroenLinks en D66
collega’s in de regio en in de Tweede Kamer.

Dit alles maakt dat we als kleine gemeente
een hele krachtige stem hebben die zegt:
Minder Hinder door Minder Vliegen. Genoeg is
Genoeg! En daar dragen wĳ vanuit DUS!
graag ons steentje aan bĳ.

Ondernemen en ondernemend in Uithoorn
en De Kwakel

De VVD is trots op de ondernemers en de
ondernemendheid in onze dorpen. Van
horeca en recreatie tot kweker en tuinder, van
winkelier tot sportvereniging en culturele
instelling.

In de afgelopen 2 jaar hebben zĳ door Corona
regelmatig beperkingen ervaren. Wĳ hebben
bewondering voor de creativiteit en het
optimisme waarmee nieuwe kansen, nieuwe
producten, nieuwe verkoopmethoden zĳn
opgepakt.

De VVD wil:
• Dat de regeldruk voor ondernemers laag is
• Dat informatie voor ondernemers vindbaar
en bruikbaar is

• Dat er een goed vestigingsklimaat is voor
nieuwe ondernemers

• Dat gemeente en ondernemers(vereniging)
blĳvend in overleg zĳn over nieuwe
ontwikkelingen

• Dat belangen van ondernemers,
omwonenden en milieu toekomstgericht
tegen elkaar afgewogen worden

• Dat iedereen via werk en ondernemen kan
bĳdragen

• Dat ontwikkelingen aan het Dorpscentrum
Uithoorn en het Kerkplein De Kwakel gericht
zĳn op alle inwoners, recreanten en
toeristen

• Dat winkels en voorzieningen voor alle
inwoners bereikbaar zĳn

• Dat de verkeersmogelĳkheden goed en
veilig zĳn en dat verschillende vormen van
vervoer goed op elkaar aansluiten.

• Dat het dorpscentrum van Uithoorn een
uitgebreid aanbod biedt voor de recreant

• Dat deelnemen aan culturele evenementen
voor iedereen toegankelĳk en mogelĳk is

• Dat er wordt toegezien op veilige
huisvesting voor arbeidsmigranten in de
groensector.

Gemeente Uithoorn, blĳft goed, wordt beter!

https://uithoorn.vvd.nl

Jan HazenHerman Bezuĳen

Iedereen telt mee

De coronapandemie heeft ons laten zien wat
het betekent als sociale contacten nog maar
zeer beperkt mogelĳk zĳn. Familiebezoek, uit
eten met vrienden of een bezoek aan het
buurthuis of de vereniging was opeens niet
meer mogelĳk. Als gevolg hiervan is het
aantal jonge en oude mensen, dat in een
isolement terecht is gekomen, toegenomen.

Zodra het veilig kan, pleiten wĳ er voor om de
coronamaatregelen los te laten. Zo kunnen
inwoners hun sociale leven weer oppakken.
Daarmee hopen we dat voor de meesten een
einde aan deze periode van eenzaamheid
komt.

Helaas is er ook een groep waarvoor
eenzaamheid een blĳvend probleem is. Voor
deze mensen is extra aandacht nodig.
Welzĳnsorganisaties kunnen hier een
belangrĳke rol spelen. Niet alleen door een
bezoekje aan deze mensen te brengen, maar
ook door vroegtĳdig problemen te signaleren.
In overleg met het Sociaal Team van de
gemeente kan zo bekeken worden welke
ondersteuning aangeboden kan worden.

Om aan de toenemende vraag te kunnen
blĳven voldoen is het noodzakelĳk dat de
gemeente de regionale samenwerking verder
uitwerkt. Wĳ vinden dat het Uithoornse beleid
van een persoonlĳke benadering en één vast
contactpersoon hierbĳ voorop moet blĳven
staan.

Lokale buurthuizen zĳn voor inwoners een
belangrĳke plek. Hier kunnen zĳ anderen
ontmoeten en bĳpraten onder het genot van
een kopje koffie of komen zĳ samen om
activiteiten te doen. Deze sociale functie
maakt het dat buurthuizen voor ons een
onmisbare schakel zĳn in de lokale
samenleving. Het in stand houden en
uitbreiden hiervan indien nodig, is voor ons
belangrĳk.

Veel familieleden en partners verrichten
zorgtaken voor hun naasten. Voor deze
mantelzorgers is het is belangrĳk dat zĳ ook
tĳd voor zichzelf hebben. Daarom moeten
zaken als huishoudelĳke hulp en
vervangende zorg (respĳtzorg) blĳven
bestaan. Zo kunnen we mantelzorgers
verlichten en niet verplichten!

www.gemeentebelangen.nl
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