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Ondanks de vakantietijd wilden we u toch een korte stand van zaken geven over de Uithoornlijn.  
In deze nieuwsbrief vindt u een korte terugblik op de consultatieronde. Van alle binnengekomen reacties 
wordt een reactienota opgesteld die in september openbaar wordt. Daarnaast leest u alvast over de 
inspraakavond van de gemeenteraad in Uithoorn. Hierover wordt u na de zomervakantie uiteraard  
verder geïnformeerd.

Waar staan we nu?

Op 2 juni 2016 startte de consultatieronde over de 
mogelijke aanleg van de Uithoornlijn. Iedereen kon tot  
29 juni 2016 een reactie doorgeven. De consultatieronde is 
nu afgesloten. Alle reacties en de beantwoording worden 
nu verwerkt in een reactienota. Deze reactienota maakt 
onderdeel uit van de openbare besluitvorming over de 
Uithoornlijn.  
Een definitief besluit over de Uithoornlijn wordt in het 

najaar van 2016 genomen door de gemeenteraden van 
Uithoorn en Amstelveen, de regioraad van de Stadsregio 
Amsterdam en Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Noord-Holland. De vergaderingen van de gemeenteraden 
en de regioraad over dit onderwerp zijn openbaar.  
De actuele data van de besluitvorming worden in de 
volgende nieuwsbrief en op de website van de Stadsregio 
bekend gemaakt.

Inspraakavond gemeenteraad Uithoorn

woensdag 28 september 2016

aanmelden tot 21 september 2016 

via griffie@uithoorn.nl

Inloopbijeenkomst 13 juni

De inloopbijeenkomst op 13 juni 2016 
werd door ongeveer 150 belangstellenden 
bezocht. Er waren veel vragen over 
het toekomstige openbaar vervoer en 
de tram in combinatie met bussen. 
Ook geluid was een veelbesproken 
onderwerp. Daarnaast is vaak uitgelegd 
dat er nog niet besloten is dat de tram 
er komt. Dat besluit volgt in het najaar, 
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Reactienota

de reacties uit de consultatieronde 
spelen daarin een belangrijk rol. Tijdens 
de inloopbijeenkomst werden door 
30 bezoekers reacties ingediend. In de 
Thamerkerk waar de bijeenkomst werd 
gehouden, hingen panelen met de 
uitkomsten van alle onderzoeken: nut 
en noodzaak, bus of tram, tracé, haltes, 
eindpunt, geluid en trillingen. Van het 
ontwerp is een 3D-model gemaakt. Daarin is het ontwerp 
in een digitale maquette  opgebouwd waar je als het ware 
doorheen kan lopen. Hiervan is ook een filmpje gemaakt 
waarin het gehele  tramtraject in beeld wordt gebracht. 

Tijdens de inloop werd daar veel gebruik van gemaakt. 
De informatie van de inloopbijeenkomst en de link naar 
het filmpje staan op www.stadsregioamsterdam.nl/
uithoornlijn. 

Tijdens de consultatieronde van 2 tot en met 29 juni 
2016 kon iedereen reageren op de uitkomsten van de 
onderzoeken en de voorkeursvariant. In totaal zijn er 
tijdens de consultatieronde 363 reacties binnengekomen. 

Alle indieners van een reactie ontvangen in september een 
exemplaar van de reactienota per e-mail. Ook wordt het 
document op www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn 
geplaatst. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de projectorganisatie Uithoornlijn. www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn.  
Uithoornlijn@stadsregioamsterdam.nl tel. 06 23997145 

Ontwerp en DTP opmaak: TPP Creations & Productions - Uithoorn
COLOFON

Inspraakavond gemeenteraad 

De gemeenteraad van Uithoorn organiseert op woensdag 
28 september een speciale inspraakavond over de 
Uithoornlijn. Het tijdstip en locatie zijn nu nog niet 
bekend. Tijdens de bijeenkomst kan iedereen die een 
zienswijze heeft ingediend deze mondeling toelichten. 
Ook anderen kunnen van deze gelegenheid gebruik maken 
om zich rechtstreeks tot de raad te wenden.

Aanmelden

U kunt zich hiervoor tot 21 september aanmelden bij de 
griffie van de gemeente Uithoorn via griffie@uithoorn.nl. 
Voor nadere informatie of vragen kunt u ook bellen met 
de griffie op (0297) 513 963 (tussen 10.00 en 14.30 uur). 
De griffie is gesloten vanaf 27 juli tot en met 9 augustus 
2016. Mailen kan dan natuurlijk wel.

Iedereen is van harte welkom om individueel in te 
spreken. Indien mogelijk is een gezamenlijke reactie 
echter wel aan te bevelen. Bij grote belangstelling wordt 
misschien een extra bijeenkomst georganiseerd. In dat 
geval is het mogelijk dat u op een andere datum dan de 
28e aan de beurt bent. 

 
Wij houden u op de hoogte over de gang van zaken tijdens 
de inspraakavond en het besluitvormingsproces.
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