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Huisregels

Inleiding
Het doel van de politieke vereniging Ons
Uithoorn is het behartigen van de belangen
van inwoners, ondernemers en organisaties in
Uithoorn en De Kwakel.
Uithoorn is van ons allemaal
Ons centrale uitgangspunt is: ‘Uithoorn is van
ons allemaal’. Dit impliceert dat wij ons ook
richten op inwoners en organisaties die weinig
of niets met lokale politiek hebben. Denk
daarbij aan inwoners die niet gaan stemmen bij
verkiezingen, geen enquêtes invullen of
vergaderingen niet bezoeken. Deze bewoners
hebben toch wel degelijk belangen en
meningen, die wat ons betreft ook moeten
worden gerespecteerd en gehoord. Daarom
gaan wij naar deze mensen toe.
Niet alleen actief in de gemeenteraad
Als het gaat om besluitvorming in de
gemeenteraad wil Ons Uithoorn niet alleen
afhankelijk zijn van de vergaderstukken. Wij
gebruiken ook andere manieren om informatie
te verzamelen en meningen te peilen, zoals:
 Het afleggen van werkbezoeken;
 Het organiseren van fietstochten;
 Het uitvoeren van onderzoek;
 Het organiseren van informatieavonden;
 Het inzetten van sociale media zoals
Facebook en Twitter.
Om verbinding te leggen tussen de burger en
het gemeentebestuur vervult Ons Uithoorn ook
een makelaarsrol. Wij doen dat door inwoners
en organisaties te adviseren in hun relatie met
de gemeente.
Zelf verantwoordelijkheid nemen
Ons Uithoorn vindt dat niet alleen het
gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de
veiligheid en leefbaarheid. Ook inwoners zelf
kunnen een steentje bijdragen. Om deze
boodschap te onderstrepen doet Ons Uithoorn
zelf ook mee. Onder andere door:
 Vrijwilligerswerk via NL Doet of de
Kwakelse Veiling;
 Opruimen van zwerfvuil;
 Het organiseren van straatvoetbaltoernooi
tijdens een WK of EK Voetbal ( als het
Nederlands elftal zich heeft
gekwalificeerd).

Voor de manier van politiek bedrijven heeft
Ons Uithoorn voor zichzelf huisregels
opgesteld.

Huisregels Ons Uithoorn
1. Hang zo min mogelijk rond in het
gemeentehuis.
2. Leg je oor te luisteren binnen de
samenleving.
3. Gebruik gewone taal.
4. Laat je niet wijsmaken dat je ergens niet
over gaat, maar doe je ook niet groter
voor dan je bent.
5. Wees een makelaar tussen de burger en
de gemeente en biedt ondersteuning aan
inwoners en organisaties als dat nodig is
of zij daarom vragen.
6. Neem duidelijke standpunten en toon
respect voor de ander.
7. Wees kritisch en constructief.
Inhoudsopgave
Uithoorn is van ons allemaal
1. Burger en bestuur dichter bij elkaar;
2. Samen staan we sterker;
Haal alles uit het leven
3. Goed onderwijs;
4. Sport, cultuur en recreatie;
5. Zorg, werk en inkomen;
6. Veiligheid;
Onze leefomgeving
7. Voldoende geschikte woningen;
8. Kwaliteit van de leefomgeving;
9. Verkeer en vervoer;
Werken
10. Economie;
11. Dorpscentrum met dorpse uitstraling;
Financieel de zaken op orde
12. Financiën.
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Uithoorn is van ons
allemaal
1. Burger en bestuur
dichter bij elkaar
Ons Uithoorn vindt het van belang structureel
te werken aan het overbruggen van de ‘kloof’
tussen burger en bestuur en stelt vast dat op
het gebied van participatie nog ruimte voor
verbetering is.
Participatie
Ons Uithoorn ziet graag dat onze bestuurders
en ambtenaren vaker naar buiten gaan om ter
plekke kennis te nemen van specifieke
situaties.
Ons Uithoorn wil dat bij plannen en
beslissingen de belanghebbenden vooraf actief
geïnformeerd worden. Zij krijgen de
gelegenheid om hun mening te laten horen en
voorstellen te doen.
Bij ‘grotere’ onderwerpen wordt in Uithoorn een
participatietraject opgezet. Met regelmaat is er
een inloop-, informatie- of inspraakavond. Ook
zijn er klankbordgroepen en in drie buurten is
buurtbeheer actief. Vaak is niet duidelijk wat
die participatie precies inhoudt. Worden
inwoners geïnformeerd, geraadpleegd of
kunnen zij meebeslissen? Om geen valse
verwachtingen te wekken vindt Ons Uithoorn
dat dit vooraf helder moet zijn.
Bij initiatieven die tot stand komen uit de
samenleving zouden de initiatiefnemers het
gemeentebestuur ook als partner moeten zien.
Om de burger en het bestuur dichterbij elkaar
te brengen ziet Ons Uithoorn weinig in een
lokaal referendum. Bij een referendum is het
alleen ‘voor’ of ‘tegen’. Een genuanceerde
mening past daarin niet. Bovendien kunnen
inwoners ‘tegen’ stemmen vanwege andere
redenen dan het onderwerp van het
referendum.
Wanneer de burgemeester, wethouders,
gemeenteraadsleden of ambtenaren worden
bedreigd, moet direct worden opgetreden,
vinden wij.

Zelfredzaamheid
Ons gemeentebestuur verwacht dat inwoners
en organisaties ‘zelfredzaam’ zijn en ‘op eigen
kracht vorm geven aan de eigen
leefomgeving’. Ons Uithoorn onderschrijft dit
principe, maar dat mag niet betekenen dat de
gemeente een passieve houding mag
aannemen als zelfredzaamheid niet mogelijk
blijkt. Dan dient de gemeente te zorgen voor
een vangnet. De gemeente moet er zijn voor
alle inwoners.
Uithoorn moet zelfstandig blijven
Ons Uithoorn wil dat onze gemeente
zelfstandig blijft. Bij de huidige schaalgrootte
van Uithoorn (begin 2017: 29.217 inwoners) is
sprake van een ‘menselijke maat’ en kan
worden gezorgd voor een korte afstand tussen
bestuur en burger.
Een bestuurlijke fusie met andere gemeenten
is wat Ons Uithoorn betreft niet nodig en niet
gewenst. Samenwerking op ambtelijk niveau is
prima. De huidige ontwikkeling van het
samenwerkingsverband met de gemeenten
Ouder-Amstel en Diemen (DUO+) verdient
onze steun, ook al blijven wij kritisch volgen of
doelen op gebied van kwaliteit, kwetsbaarheid
en kosten worden behaald.
Ons Uithoorn steunt de diverse
samenwerkingsverbanden op regionaal
niveau, zoals Amstelland en de vervoersregio
Amsterdam (VRA). Wel vinden wij dat de
besluitvorming altijd op lokaal niveau moet
plaatsvinden.

2. Samen staan we sterker
In de huidige samenleving zijn we getuige van
een verscherping van verschillen tussen
mensen. Er is sprake van wij-zij-denken en van
tegenstellingen. Ons Uithoorn gelooft in een
samenleving waarin mensen en groepen niet
tegenover, maar juist naast elkaar staan.
Samen staan we sterker.
De samenstelling van de bevolking in Uithoorn
is divers. Er zijn verschillen op diverse
vlakken, zoals leeftijd, seksuele voorkeur en
afkomst. Wat Ons Uithoorn betreft is iedereen
gelijk en doet iedereen mee. De verschillen
geven extra kleur aan onze samenleving, maar
wel is het van belang om integratie te
bevorderen. Dit stimuleert onderling begrip,
vermindert mogelijke spanningen en bevordert
de eigen ontwikkeling van ieder individu.
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Haal alles uit het
leven!
3. Goed onderwijs
Ons Uithoorn vindt het belangrijk dat kinderen
en jongeren (in de leeftijd van 0 tot 23 jaar)
veilig en gezond opgroeien. Zij moeten kansen
krijgen om hun talenten te ontwikkelen en
zichzelf te ontplooien.
Goed onderwijs is daarvoor van essentieel
belang. De kwaliteit van het onderwijs is het
domein van schoolbesturen, schoolleiding en
leerkrachten. De gemeente is verantwoordelijk
voor de huisvesting, de aanpak van
onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding.
Ook het vroegtijdig verlaten van het onderwijs
zonder (start-)kwalificaties verdient aandacht.
Ons Uithoorn vindt dat projecten gericht op het
voorkomen van onderwijsachterstanden alle
steun verdienen. Immers, goed onderwijs staat
aan de basis van de ontwikkeling van ieder
mens. Er moet passend onderwijs zijn voor
kinderen met leerproblemen, voor de
gemiddelde leerling en ook voor hoogbegaafde
leerlingen.
De verscherping van de verschillen in de
samenleving vraagt om een pedagogisch
tegenwicht. De scholen in Uithoorn hebben
met het programma ‘’Vreedzame school en
wijk’ het initiatief genomen om hiermee actief
aan de slag te gaan. Deze visie en werkwijze
krijgt van ons alle steun.
Volgens Ons Uithoorn dient de gemeente toe
te zien op een goede samenwerking tussen
scholen onderling. Die samenwerking is van
groot belang om resultaten te kunnen boeken
voor alle kinderen.

4. Sport, cultuur en
recreatie
Ons Uithoorn vindt dat sport, cultuur en
recreatie bijdraagt aan de gezondheid en
welzijn van onze inwoners. In het bijzonder
voor kinderen dienen er volop kansen te zijn
om zich op dit vlak te ontwikkelen.
Ons Uithoorn vindt ook dat niet álle
voorzieningen binnen onze eigen gemeente
aanwezig hoeven te zijn. Een afweging moet
gemaakt worden, waarbij kosten en

beschikbaarheid in de regio worden
meegewogen. Natuurlijk horen
sportverenigingen, buurthuizen, speel- en
trapveldjes, een bibliotheek, fiets- en
wandelroutes in Uithoorn wél thuis. Voor
bioscoop- of theaterbezoek kunnen inwoners
naar Amsterdam of andere gemeenten in de
regio.
Subsidies
Deelname aan sport, cultuur en recreatie moet
in principe voor iedereen mogelijk zijn. De
gemeente kan bijspringen als de kinderen van
of inwoners zelf uit financiële overwegingen
niet kunnen deelnemen. Het Jeugd Sport- en
Cultuurfonds zijn hiervoor goede instrumenten.
Ons Uithoorn vindt dat subsidies zijn bedoeld
voor breedtesport en sporten in de buurt, dus
niet voor topsport.
Faciliteiten
In Uithoorn en De Kwakel moet voldoende
passende ruimte zijn voor breedtesport. Ons
Uithoorn vindt het wenselijk dat
sportverenigingen niet hoeven uit te wijken
naar omliggende gemeenten voor trainingen of
thuiswedstrijden.
Ons Uithoorn blijft zich inzetten voor een
haalbaarheidsonderzoek naar een
(kleinschalige) openbare zwemvoorziening in
Uithoorn. Hierbij kan worden gekeken naar
nieuwbouw bij sportpark Randhoorn.
Bij de aanleg van sportveldjes en/of
playgrounds wordt rekening gehouden met
wensen en draagvlak bij buurtbewoners.

5. Zorg, werk en inkomen
Ons uitgangspunt is dat inwoners zoveel als
mogelijk zelfredzaam zijn, eventueel met steun
van hun omgeving. De rol van de gemeente is
hieraan een bijdrage te leveren en waar nodig
een vangnet te bieden.
Zorg
Op verlenen van zorg mag niet worden
beknibbeld, vindt Ons Uithoorn. Wel moet
gestreefd worden naar effectiviteit en
efficiency. Om kosten te beheersen is het van
groot belang bij de inrichting van zorgtrajecten
overlap en verspilling te voorkomen. Daarom is
goede samenwerking tussen betrokken
partijen op regionale schaal van belang en
wordt de goedkoopste, adequate voorziening
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aangeboden.
Armoede en schuldhulpverlening
Door landelijk beleid dreigen bepaalde
categorieën inwoners tussen wal en schip te
belanden, voor wat betreft hun zorgvragen. In
onze gemeente is het aantal incidenten met
verwarde mensen gestegen. De gemeente en
haar ketenpartners moeten deze problematiek
krachtig bestrijden, zowel voor de personen zelf
als voor de omgeving.

In Uithoorn hebben (te) veel huishoudens een
inkomen op of onder het sociaal minimum. Het
betreft mensen met een uitkering, maar ook
mensen met een baan (‘werkende armen’).
Helaas hebben zo’n 700 kinderen te maken
met armoede.

Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook
de problematiek van eenzaamheid. Ons
Uithoorn vindt dat dit de nodige aandacht
verdiend.

Voor deze sociale minima kan de gemeente
onder voorwaarden een extra aanvulling geven
op het inkomen en/of helpen bij
schuldproblemen. Ons Uithoorn zet zich altijd
in voor behoud en mogelijk een verbetering
van de strijd tegen armoede.

Werk en werkloosheid
In Uithoorn is het aantal bijstandsgerechtigden
flink gestegen, van 183 (in 2011) naar 334 (in
2017). Ons Uithoorn vindt dat het vinden van
werk prioriteit heeft boven het verkrijgen van
een uitkering (‘werk boven inkomen’). Wat dit
in de praktijk betekent:












Bij aanvraag van een uitkering wordt direct
ingezet op handhaving (huisbezoek om
fraude te voorkomen) en bemiddeling naar
werk. Dit voorkomt de instroom in de
bijstand;
Eenmaal in de uitkering hebben cliënten
de plicht om te streven naar een betaalde
baan. De gemeente biedt hierbij optimale
ondersteuning, binnen de beschikbare
middelen. Hierbij wordt maatwerk
geleverd. Afhankelijk van de capaciteiten
en wensen van een individueel persoon,
wordt het juiste instrument ingezet, zoals
een sollicitatietraining of scholing;
Niet wordt alleen aandacht geschonken
aan jongeren, statushouders en exdelinquenten, maar ook aan oudere
bijstandsgerechtigden (55-plussers);
Als iemand niet meewerkt aan die ‘reintegratieverplichting’, dan volgt een
sanctie. Zo’n maatregel moet natuurlijk wel
in verhouding zijn en daarbij moet
zorgvuldigheid worden betracht.
Cliënten met een geringe kans op een
betaalde baan blijven niet aan de kant
staan. Voor sommigen is een zorgtraject
op zijn plaats, anderen kunnen wellicht
een bijdrage leveren aan de maatschappij
door vrijwilligerswerk te verrichten.
Uitkeringsfraude is een bijl aan de wortel
van de solidariteitsgedachte. Daarom moet
zwaar worden ingezet op fraudebestrijding,
vindt Ons Uithoorn.

Een belangrijke uitdaging blijft het bereiken
van de doelgroep. Advertenties en folders
hebben nauwelijks tot geen effect. Daarom
moet de gemeente ook gebruik gaan maken
van intermediairs, zoals artsen, scholen,
sportverenigingen, thuiszorg en
uitzendbureaus, om te zorgen dat het
beschikbare geld daadwerkelijk bij de
doelgroep terecht komt. Ons Uithoorn vindt dat
geld vanuit het rijk, dat bestemd is voor
bestrijding van armoede, niet ingezet mag
worden voor andere doeleinden.

6. Veiligheid
Een prettige woonomgeving staat of valt bij
veiligheid. Cijfers over de periode 2012-2015
laten gelukkig een positief beeld zien over de
mate van veiligheid in onze gemeente. Wel
ervaren inwoners vaker overlast. Echter, zo
vindt Ons Uithoorn, wat de cijfers ook zeggen,
aandacht voor veiligheid en overlast blijft
vereist. Daarbij gaat het onder andere over de
bestrijding van woninginbraak, diefstal en
jeugdoverlast.
In de visie van Ons Uithoorn bestaat
veiligheidsbeleid uit een combinatie van
preventie en repressie. Het begint met preventie
(denk o.a. aan straatcoaches en
persoonsgerichte aanpak). Dat is in veel
gevallen goedkoper dan repressie. De repressie
(aanpakken van overlastgevers en criminelen)
moet stevig, consequent en snel zijn.
In 2016 was, volgens de provincie NoordHolland, de vergunningverlening, handhaving
en toezicht (VTH) van onze gemeente niet
adequaat. Daarop is een plan van aanpak
opgesteld en extra geld beschikbaar gesteld,
met instemming van Ons Uithoorn. Wij
verwachten dat de effecten hiervan al snel in de
praktijk merkbaar zijn.
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De gemeente kan de openbare ruimte veiliger
maken door te zorgen voor een overzichtelijke
inrichting en een goede verlichting. Tevens ziet
Ons Uithoorn graag dat cameratoezicht
makkelijker kan worden ingezet. Dit middel kan
namelijk uiterst effectief zijn om vandalisme,
overlast, bedreigingen en criminaliteit te
voorkomen.
Tegen hangplekken heeft Ons Uithoorn geen
bezwaar. Die horen bij een jongerencultuur.
Maar helaas gaat het hangen vaak gepaard met
overlast. Die overlast moet krachtig worden
bestreden. Het alcoholverbod op schoolpleinen
en speelplekken moet worden gehandhaafd.
Tenslotte vindt Ons Uithoorn dat veiligheid niet
alleen een zaak is van de overheid. Ook
burgers, bedrijven en andere organisaties
dienen verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij
kan de gemeente ondersteunen. Concreet dient
de gemeente:
 schade door vandalisme inzichtelijk te
maken, in een poging ouders en
verzorgers te betrekken bij preventie en
opsporing van vandalisme.
 initiatieven vanuit buurten (zoals toezicht
door ouders/ verzorgers en buurtpreventie)
te ondersteunen.
 initiatieven te ondersteunen om veiligheid
in winkelgebieden en het uitgaansleven te
verbeteren.
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Wonen

zorg voor ordentelijke woningen voor (tijdelijke)
arbeidsmigranten.

7. Voldoende geschikte
woningen

8.De kwaliteit van onze
leefomgeving

Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeente:
ruim en groen wonen met stedelijke
voorzieningen en het groene hart binnen
handbereik. De vraag naar woningen is groter
dan het aanbod, als gevolg waarvan de
woningprijzen enorm zijn gestegen en de
woningmarkt helemaal vast zit.

Uithoorn is relatief rustig en heeft een groen
karakter. Voor veel inwoners is juist dit de
reden om hier te wonen, dus daar moet op
worden ingespeeld.

In het bijzonder starters, spoedzoekers (zoals
in geval van scheiding) en middeninkomens
vinden moeilijk een geschikte, betaalbare
woning. De doorstroming van het
woningaanbod blijft achter op de vraag. Er is
nog steeds een grote wachtlijst voor sociale
huurwoningen. En senioren, die kleiner willen
wonen, kunnen in Uithoorn niet of bijna niet
terecht. Soms moeten zij noodgedwongen
verhuizen naar een andere gemeente.
Ons Uithoorn is van mening dat het aanbod
van sociale huurwoningen moet worden
vergroot door ‘scheef wonen’ terug te dringen.
Onder andere door tijdelijke huurcontracten in
te zetten kunnen deze woningen worden
gebruikt voor de daadwerkelijke doelgroep.
Tevens moet met Eigen Haard prestatie
afspraken worden gemaakt over een
ondergrens aan aantallen sociale
huurwoningen en een mix van woningen voor
de diverse doelgroepen als ouderen, jongeren,
gezinnen en verschillende inkomensgroepen
binnen elke wijk en buurt.
Bij nieuwbouwprojecten dient te worden
gestreefd naar voldoende aanbod van
betaalbare huur- en koopwoningen voor lage
en middeninkomens. Tevens moet worden
gezorgd voor voldoende passende woningen
voor senioren, bijvoorbeeld door middel van
levensloopbestendige woningen en
zorgappartementen.
Ons Uithoorn betreurt (nog steeds) het besluit
uit 2012 om drie Europarei-flats te slopen. Het
is nu onze plicht te (laten) zorgen voor een
fatsoenlijk verloop van de herhuisvesting van
bewoners (voor zover ons bekend verloopt de
herhuisvesting naar tevredenheid).
Een aandachtspunt is ook de illegale bewoning
van bedrijfspanden en bedrijfswoningen en de

Het groenbeheer is momenteel grotendeels
uitbesteed aan diverse aannemers. Deze
aannemers hebben ieder een eigen taak en
willen die zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Dit
kan leiden tot mindere resultaten, zoals minder
biodiversiteit. Ons Uithoorn wil laten
onderzoeken of het nuttig is om groenbeheer
weer (deels) in eigen beheer te nemen.
Ons Uithoorn constateert dat er nauwelijks nog
grote woningbouwlocaties zijn in Uithoorn.
Daarom wordt voor extra woningbouw nu
gekeken naar inbreidings-, transformatie- en
herstructureringslocaties. Hierbij moet, wat ons
betreft, het ‘groene karakter’ van onze
gemeente in stand blijven. Uitgangspunt is:
‘Wat groen is moet groen blijven’.
Voor kinderen moet het mogelijk zijn in hun
eigen buurt te kunnen spelen. Drukke wegen
oversteken voor een speelplek is wat Ons
Uithoorn betreft uit den boze.
Hinder van Schiphol
Uithoorn ervaart in toenemende mate overlast
van Luchthaven Schiphol. Om een
aantrekkelijke woongemeente voor onze
inwoners te blijven, is het belangrijk de overlast
(geluidsoverlast, luchtkwaliteit, ruimtelijke
beperkingen) zoveel mogelijk te beperken.
Het gemeentebestuur dient de Luchthaven aan
te spreken op naleving van gemaakte
afspraken.
Ons Uithoorn vindt dat bij de verkoop van
nieuwbouwprojecten, potentiële huizenkopers
actief moeten worden geïnformeerd over
mogelijke overlast van Schiphol en ziet niets in
zogenaamde anti-klaagclausules in koop- of
huurcontracten.
Duurzaamheid
De gemeente streeft naar een meer duurzame
leefomgeving en stimuleert inwoners hetzelfde
te doen. Wat Ons Uithoorn betreft volkomen
terecht.

Ons Uithoorn – verkiezingsprogramma 2018-2022

7

Na de implementatie van het nieuwe systeem
van afvalinzameling, zijn mogelijk
vervolgstappen aan de orde om (nieuwe)
milieudoelstellingen te halen. In principe staat
Ons Uithoorn daar positief tegenover.

omdat deze tramlijn kan zorgen voor een
duurzame bereikbaarheid.
Daarbij hebben wij ons wel sterk gemaakt voor
een veilige oversteekplaats bij Aan de Zoom
en goede verbinding van/naar de drie
tramhaltes. Ons Uithoorn ziet er op toe dat dit
daadwerkelijk gebeurd.

Ruimtelijke kwaliteit
Helaas is in Uithoorn veel historisch erfgoed
verloren gegaan. Wij vinden dat wat nog
aanwezig is, moet worden beschermd. Denk
onder andere aan de Schanskerk en het
gebouw De Hoeksteen.
Ons Uithoorn vindt niet dat de
welstandscommissie moet worden opgeheven.
Integendeel, ze zou juist vaker ingezet moeten
worden om advies te geven bij de ontwikkeling
van nieuwbouw en herstructurering.
Zorg voor dieren
In Uithoorn leven niet alleen mensen. Er zijn
ook honden, katten, vogels en vele andere
dieren. Deze inwoners kunnen niet voor hun
eigen belangen opkomen. Ons Uithoorn vindt
het belangrijk dat ‘dierenwelzijn’ wordt
ondergebracht bij een wethouder. Dat
waarborgt de permanente aandacht voor de
belangen van deze dieren, onder andere bij de
ontwikkeling van nieuwbouwlocaties en
groenbeheer.

9. Verkeer en vervoer
Bij keuzes op het gebied van verkeer en
vervoer zijn bereikbaarheid, leefbaarheid en
verkeersveiligheid altijd belangrijke
aandachtspunten.
Uitgangspunt van Ons Uithoorn is dat in het
verkeer veiligheid voorop staat. Dat kan bereikt
worden door het aanbrengen van rotondes en
verkeersremmende maatregelen, zoals 30 kmzones en verkeersdrempels. In principe wordt
zwaar verkeer verweerd uit woongebieden.
Indien het belang van veiligheid botst met een
snelle afwikkeling van autoverkeer, weegt voor
Ons Uithoorn veiligheid zwaarder.
Het gebruik van de fiets en het openbaar
vervoer wordt gestimuleerd door de kwaliteit
van de benodigde voorzieningen te verbeteren.
In 2016 stemde Ons Uithoorn voor de
Uithoornlijn (het verlengen van de
Amstelveenlijn naar ons dorpscentrum) ,
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Werken
10. Economie
Uithoorn is een gemeente om in te wonen,
maar ook om in te werken en te ondernemen.
In economische zin is Uithoorn sterk verweven
met haar omgeving.
Detailhandel
Uithoorn heeft winkelgebieden in Zijdelwaard,
het Dorpscentrum, het Legmeerplein en De
Kwakel. Daarnaast zijn er een aantal
winkelstrips. Ons Uithoorn vindt dat elk
centrum haar bestaansrecht heeft en een
bijdrage levert aan een prettige leefomgeving.
Kantoren en bedrijven
Nu de economie weer in de lift zit, ligt
overproductie van vastgoed op de loer. Samen
met de partners in onze regio AmstellandMeerlanden en Plabeka moet worden bewaakt
dat leegstand blijvend wordt bestreden.
Binnen Uithoorn dient de gemeente te streven
naar het concentreren van bedrijven op het
Bedrijventerrein. Daarom wil Ons Uithoorn
geen oprichting van nieuwe bedrijfslocaties en
waar mogelijk opheffing of andere bestemming
geven aan bestaande, losse terreinen.
Tegelijkertijd wordt het Bedrijventerrein
Uithoorn opgeknapt.
Tuinbouw
In het Landelijk Gebied is steun aan de
tuinbouwsector, waar gewenst en mogelijk, op
zijn plaats. Ons Uithoorn vindt dat in het
gebied ook ruimte moet zijn voor nieuwe
ontwikkelingen, mits de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied blijft behouden.

Uithoorn kan aantrekkelijk(er) zijn voor
toeristen en recreanten als bij de inrichting van
het dorpscentrum volledig wordt geprofiteerd
van de ligging aan de Amstel. De
aanwezigheid van de Stelling van Amsterdam
en de ligging aan de rand van het Groene Hart
moet beter worden benut. Ons Uithoorn vindt
dat samenwerking met Amsterdam als
toeristische trekpleister en andere partners in
de regio actief moet worden opgezocht.

11. Dorpscentrum met een
dorpse uitstraling
Eind 2017 ging de gemeenteraad van Uithoorn
akkoord met een nieuw plan voor het
Dorpscentrum. Ons Uithoorn kon zich niet
vinden in dit plan. Naar onze mening is te veel
aandacht besteed aan de afwikkeling van
autoverkeer en te weinig aandacht voor
gebiedsontwikkeling.
Ons ideaal blijft een dorpscentrum met een
dorpse uitstraling, waarbij een knipoog wordt
gemaakt naar de historie van Uithoorn. Niet
om de klok terug te zetten, wel om het unieke
karakter van Uithoorn te herstellen. Ons
Uithoorn gelooft dat hiermee sfeer en
leefbaarheid kan worden teruggebracht, wat
volgens ons een kritieke succesfactor is voor
verlevendiging van het gebied.
Het kerkgebouw aan De Schans is historisch
erfgoed en naar onze mening moet alles
worden gedaan om tenminste de
beeldbepalende delen als de torens en de
pastorie te behouden. Zolang er geen
sloopvergunning is afgegeven, dient de
eigenaar tenminste minimaal onderhoud te
plegen om een verdere verslechtering van de
staat van het monument tegen te gaan.

Onontbeerlijk is toezicht op naleving van regels
op het gebied van arbeidsomstandigheden,
arbeidsvoorwaarden of werktijden. Niet alleen
om de rechten van (buitenlandse) werknemers
te beschermen, maar ook om verdringing van
Nederlandse werknemers tegen te gaan.
Illegale bewoning door arbeidsmigranten moet
worden aangepakt. Tegelijkertijd moet
alternatieve huisvesting voor (tijdelijke)
arbeidsmigranten beschikbaar zijn.
Recreatie en toerisme
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Financieel de zaken
op orde
12. Financiën
Nog maar enige tijd geleden, in 2015, stond de
gemeente Uithoorn op de rand van provinciaal
toezicht. Er moest worden bezuinigd en de
lokale lasten gingen omhoog. Anno 2017 gaat
het financieel beter, maar wat ons betreft is het
versterken van de financiële positie van de
gemeente nog steeds actueel. Voorkomen
moet worden dat bij de eerste tegenvaller
andermaal moet worden bezuinigd.
Een belangrijk uitgangspunt van Ons Uithoorn
is dat de gemeente een behoedzaam en solide
financieel beleid voert. Dit betekent dat
inkomsten en uitgaven op lange(re) termijn in
balans moeten zijn en structurele uitgaven
worden gedekt met structurele inkomsten.
Incidentele opbrengsten (zoals mogelijke
opbrengsten via precariobelasting of de
verkoop van Eneco-aandelen) worden, zo lang
dat nodig is, in eerste instantie aangewend om
de schuldenpositie te verlichten en de reserves
op orde te krijgen. Daarna volgt het handhaven
van de gemeentelijke voorzieningen en
vervolgens het verlagen van OZB (hoe
sympathiek ook).
De woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing,
rioolrechten) mogen voor een gemiddeld
huishouden in principe jaarlijks stijgen met
maximaal het inflatiepercentage, vindt Ons
Uithoorn.
Tenslotte staat Ons Uithoorn ervoor dat bij
eventuele bezuinigingen nadelige effecten voor
de lagere inkomensgroepen zo veel mogelijk
worden voorkomen.
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