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Voorwoord
In de gemeente Uithoorn is het onverminderd goed leven, wonen en werken. Dat is de verdienste
van inwoners, maatschappelijke organisaties, private partijen én de gemeente Uithoorn. De
omlegging van de N201 en de start van de realisatie van het nieuwe dorpscentrum zijn aansprekende
ontwikkelingen.
Desondanks is er geen reden om op de lauweren te gaan rusten. De maatschappelijke en
economische omstandigheden zijn de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. De verhouding
tussen burgers onderling en tussen burgers en de overheid is complexer geworden. De woning- en
vastgoedmarkten zijn onder druk komen te staan. De gemeente staat voor uitdagende nieuwe taken
in zorg, welzijn en participatie en wordt geconfronteerd met teruglopende financiële mogelijkheden.
Voor de gemeenteraad van Uithoorn aanleiding om een nieuwe strategische visie op te stellen.
In een uniek parallel traject hebben een visiegroep met betrokken professionals uit Uithoorn en De
Kwakel èn de gemeenteraad elk een eigen toekomstperspectief geschetst. Het was inspirerend om
aan het eind van de rit te mogen vaststellen dat beide groepen een gedeeld beeld hebben bij de
ontwikkeling van de gemeente Uithoorn en de manier waarop dat gestalte moet krijgen. Dit door de
visiegroep en gemeenteraad gedeelde beeld vormt de basis voor de Strategische Visie Uithoorn
2030.
Deze visie is niet alleen een handvat voor beleid en besluitvorming van de gemeente Uithoorn, maar
ook en vooral een uitnodiging aan de samenleving. Zonder de inbreng van al die betrokken
Uithoornaars was deze strategische visie niet tot stand gekomen. Wij komen u de komende jaren
graag weer tegen, als initiatiefnemer, partner of klant. Om samen met ons verder te blijven bouwen
aan een aantrekkelijke woongemeenschap.

De gemeenteraad van Uithoorn
20 juni 2013
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1. Visie en kernwaarden
“De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeenschap met ruim en groen wonen en
grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt het beste van twee werelden.”

In de gemeente Uithoorn is veel om te koesteren. Aantrekkelijke woningen en woonomgeving, een
compleet voorzieningenpakket binnen handbereik en veel economische activiteit. Veranderende
maatschappelijke en financieel-economische verhoudingen maken dat behoud van die
kernkwaliteiten niet allesbehalve vanzelfsprekend is.
De belangrijkste nieuwe opgaven van Uithoorn in de voorliggende periode liggen in het sociaal
domein en op het gebied van samenwerking met burgers, maatschappelijke partners en
marktpartijen. De kernwaarden van de gemeente Uithoorn zijn ook:



Eigen kracht van burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen
Inwoners in buurten en wijken krijgen en nemen de ruimte om zelf vorm te geven aan de een
aantrekkelijke woongemeenschap. Inwoners bouwen zelf actief aan de leefbaarheid van de
gemeenschappen waar ze deel van uitmaken en de gemeente geeft de burgers ruimte om te
werken aan sociale samenhang in de buurt en aan een prettige woonomgeving. Vooral in het
openbare en sociale domein in de samenleving gaan inwoners van een buurt of wijk samen aan
de slag om de woonomgeving aantrekkelijker en leefbaarder te maken. De rol van de overheid en
van maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders
en onderwijs richt zich op enthousiasmeren en faciliteren van inwoners.



Actieve rol van de gemeente als katalysator
De inwoners van Uithoorn verwachten van een terugtredende overheid in alle domeinen –
Leven, Wonen en Werken – een enthousiasmerende en faciliterende houding, geen laissez-faire.
De gemeente Uithoorn fungeert als katalysator. In het fysieke domein helpt ze ontwikkelingen op
gang of bespoedigt ze. Waar nodig beperkt de gemeente schadelijke effecten. In het sociale
domein fungeert de gemeente als wettelijk vangnet voor kwetsbaren, indien het eigen netwerk
niet kan bijspringen.



Regionaal organiseren, lokaal borgen
De gemeente Uithoorn maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam en de regio
Amstelland. Regionale samenwerking is soms een wettelijke verplichting, maar wordt steeds
vaker ingegeven door overwegingen rondom kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. De gemeente
Uithoorn kent evenwel haar eigen maatschappelijke vraagstukken en biedt haar inwoners
oplossingen die passen bij onze lokale situatie. Politici, bestuurders en professionals in de
gemeentelijke organisatie en daarbuiten kennen de lokale situatie op het terrein van leven,
wonen en werken, stemmen actief af met maatschappelijke partners in onze gemeente en zijn
goed bereikbaar en benaderbaar voor inwoners.
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Anno 2013 heeft de gemeente Uithoorn op het terrein van
leven, wonen en werken een aantal sterke kanten waar
gemeenschap en gemeente richting 2030 op voort kunnen
bouwen
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De visie en kernwaarden vormen het kader voor de invulling van de domeinen Leven, Wonen en
Werken. Het domein Organiseren is gericht op de manier waarop de ambities uit de andere
domeinen worden ingevuld. De maatschappelijke doelstellingen voor de vier domeinen zijn als volgt:

Versterken gewaardeerde
woonmilieus

Versterken zelfredzaamheid,
participatie, sociale samenhang
en veiligheid in wijken.

Dat vertaalt zich in

Daartoe zet de gemeente in

Versterken bestuurskracht

Maatschappelijke doelstellingen Strategische Visie Uithoorn 2030
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Behouden werkgelegenheid

Nieuwe samenstelling van het maatschappelijke aanbod,
nieuwe samenwerkingsrelaties en slimmere en efficiëntere
werkwijzen zijn nodig. De gemeente komt tot een
duurzaam systeem van maatschappelijke ondersteuning,
waarbij de focus ligt op het behoud van al het goede dat tot
stand is gebracht, en met blijvende aandacht voor de
kwetsbare groepen in onze gemeente.
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2. Leven: op eigen kracht deelnemen aan de samenleving
Ambitie
De gemeente Uithoorn heeft de ambitie dat alle inwoners op eigen kracht kunnen deelnemen aan de
samenleving, zoveel als mogelijk zelfredzaam zijn en zelfstandig kunnen wonen en leven, ongeacht
hun leefsituatie, leeftijd of beperkingen in hun functioneren. Inwoners kunnen zelf voorzien in hun
inkomen. Zij kunnen leven, wonen en werken in een veilige omgeving, waarin volop kansen zijn voor
kinderen om zich te ontwikkelen. De gemeente Uithoorn levert een effectieve en efficiënte bijdrage
aan de zelfredzaamheid en participatie van haar inwoners en de sociale samenhang en veiligheid in
haar wijken.
Ter versterking van participatie, sociale samenhang en leefbaarheid hebben inwoners toegang tot
een passend pakket aan voorzieningen op het gebied van sport, recreatie, zorg, welzijn, onderwijs en
cultuur. Voorzieningen zijn maximaal zelfredzaam, toegankelijkheid is geborgd. Multifunctionele
benutting en regionale afstemming zijn uitgangspunt. Een compleet pakket aan grootstedelijke
voorzieningen is aanwezig en bereikbaar in de Metropoolregio. Op het terrein van onderwijs vervult
de gemeente Uithoorn een blijvende subregionale functie. Daarbij is en blijft het de
verantwoordelijkheid van de gemeente Uithoorn om waar nodig een sociaal-maatschappelijk
vangnet te bieden.

Rolopvatting
Nieuwe samenstelling van het maatschappelijke aanbod, nieuwe samenwerkingsrelaties en slimmere
en efficiëntere werkwijzen zijn nodig. De gemeente komt tot een duurzaam systeem van
maatschappelijke ondersteuning, waarbij de focus ligt op het behoud van al het goede dat tot stand
is gebracht, en met blijvende aandacht voor de kwetsbare groepen in de gemeente. In het samenspel
met inwoners en partners bewaakt de gemeente, als regisseur, de kosten en de kwaliteit van de
maatschappelijke ondersteuning.
Om deze ambitie te realiseren werkt de gemeente Uithoorn aan de hervorming van het sociale
domein met het oog op een integrale, kostenefficiënte en effectieve uitvoering. Er is samenhang
tussen de diverse vormen van ondersteuning én ondersteuning wordt binnen de beschikbare
middelen gerealiseerd. Dit resulteert in een doorgaande zorglijn in het lokale sociale domein.
Noodzaak tot dwang en drang is zo beperkt en kortdurend mogelijk door te investeren in de voorkant
van de zorglijn: signalering, doorverwijzing en preventie. Als zelfredzaamheid en het eigen netwerk
buiten de invloed van de burger om tekort schieten, bijvoorbeeld in de mantelzorg voor langdurig
zieken, biedt de gemeente Uithoorn in overleg met maatschappelijke partners een vangnet.
Met behulp van de doorgaande zorglijn streven de gemeente Uithoorn en haar partners naar
vroegtijdige signalering van situaties die potentieel een bedreiging vormen voor de sociale veiligheid.
Preventieve actie geniet de voorkeur. Inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben ontvangen
deze op tijd, zodat zij niet afglijden naar overlast gevend gedrag, criminaliteit of gewelddadigheid. Als
drang en dwang geen soelaas bieden, dan is repressief ingrijpen door politie, justitie en/of jeugdzorg
nodig.
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3. Wonen: blijvend aantrekkelijke plek op de woningmarkt
Ambitie
De gemeente Uithoorn is en blijft een aantrekkelijke woongemeenschap: ruim en groen wonen met
stedelijke en recreatieve voorzieningen binnen handbereik. De gemeente levert structureel een
belangrijke bijdrage aan het regionale woonpalet en is mede door de woonomgeving vooral
aantrekkelijk voor gezinnen. Daarbij wordt actief ingespeeld op wensen en behoeften van de ouder
wordende huishoudens, zodat ze ook met eventuele beperkingen in de gemeente kunnen blijven
wonen.
De invloed van de woonconsument wordt versterkt, de variatie en keuzemogelijkheden worden
vergroot. Een algehele kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad en de (recreatieve)
woonomgeving is het doel. Veranderingen vinden vooral plaats in bestaande wijken. Daar staat
immers het grootste deel van het woningaanbod. Nieuwbouw wordt benut om leemten in de lokale
vraag (woningmarktsegmenten die nu nagenoeg ontbreken en waar wel vraag naar is) op te vullen.
Bij elke verandering, of het nu om nieuwbouw gaat of om wijziging in bestaande woongebieden,
worden nadrukkelijk de kwaliteiten en kansen van de betreffende locatie en de omgeving als
uitgangspunt genomen. Betaalbaarheid wordt geborgd, mensen met een beperkt inkomen houden
een goed perspectief op de woningmarkt. De gemeente zet met de woningcorporatie in op een
sociale huurvoorraad van passende omvang en kwaliteit en op het vergroten van de beschikbaarheid
van sociale huurwoningen door doorstroming. In verband met stijgende energieprijzen heeft ook het
nemen van energiebesparende maatregelen, naast duurzaamheidseffecten, positieve effecten op de
betaalbaarheid.
Naast de beschikbaarheid en nabijheid van passend werk, zijn omgevingskwaliteiten – zoals natuur,
water en cultuurhistorie – en recreatieve voorzieningen belangrijke factoren in de
vestigingsplaatskeuze van woonconsumenten. Het unique selling point van de gemeente Uithoorn is
de ligging aan de Amstel met een levendig dorpscentrum en een gunstige afstand tussen Amsterdam
en het Hollands plassengebied in het Groene Hart. De inzet is om de bestaande onderscheidende
kwaliteiten van de gemeente Uithoorn zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor inwoners uit de eigen
gemeente en de omringende plaatsen.
De publieke ruimte ziet er verzorgd en wervend uit om hier te komen wonen, en nodigt alle
leeftijdsgroepen uit om er te verblijven en elkaar te ontmoeten. Een hoge sociale en
verkeersveiligheid in buurten en wijken completeren de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de
woonomgeving.
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De gemeente Uithoorn is en blijft een aantrekkelijke
woongemeenschap: ruim en groen wonen met stedelijke en
recreatieve voorzieningen binnen handbereik. De gemeente
levert structureel een belangrijke bijdrage aan het regionale
woonpalet en is mede door de woonomgeving vooral
aantrekkelijk voor gezinnen.
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Rolopvatting
De gemeente Uithoorn handelt vanuit de overtuiging dat de meeste inwoners van Uithoorn prima in
staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun huidige en toekomstige woonsituatie.
Bewoners anticiperen zelfstandig bijtijds op hun veranderende woonwensen, in het bijzonder bij
toenemende behoefte aan ondersteuning om zelfstandig te wonen. Samen met onze professionele
partners zetten wij onze expertise en middelen in om wonen in de gemeente Uithoorn nog beter te
maken.
De gemeente Uithoorn biedt ruimte voor particulier en privaat initiatief, brengt partijen bij elkaar,
draagt een wenkend perspectief op de regionale en lokale woningmarkt uit, maakt
prestatieafspraken en stemt plannen en initiatieven op elkaar af. Heel gericht stimuleert en faciliteert
de gemeente ontwikkelingen op de woningmarkt, zonder verantwoordelijkheden over te nemen.
De inzet van de gemeente Uithoorn is gericht op realisatie van de speerpunten uit de woonvisie,
vooral op die punten waar niet vanzelfsprekend aan de vraag tegemoet gekomen wordt of waar
gewenste kwaliteiten niet vanzelf tot stand komen. De gemeente Uithoorn is en blijft
verantwoordelijk voor het op het basisniveau houden van de publieke ruimte. We stimuleren en
faciliteren initiatieven en activiteiten van burgers en organisaties die passen in deze ambitie.
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Voor de verdere ontwikkeling van de gemeente Uithoorn
als aantrekkelijke woongemeenschap is een vitale
economie van groot belang. De gemeente draagt
substantieel bij aan het ontwikkelen van de regionale
economie met Greenport Aalsmeer en Mainport Schiphol
als economische motoren.
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4. Werken: toegevoegde waarde in sterke economische regio
Ambitie
Voor de verdere ontwikkeling van de gemeente Uithoorn als aantrekkelijke woongemeenschap is een
vitale economie van groot belang. De gemeente draagt substantieel bij aan het ontwikkelen van de
regionale economie met Greenport Aalsmeer en Mainport Schiphol als economische motoren. Het
accent ligt op een voortvarende omschakelijking naar kennis, innovatie en handel.
Hoewel de beschikbaarheid van banen in de regio één van de belangrijkste kwaliteiten van een
aantrekkelijke woonomgeving is, is aanvullend ook lokale werkgelegenheid bij maatschappelijk
betrokken bedrijven van groot belang. Deze biedt vooral mogelijkheden voor lager opgeleide
beroepsbevolking en het beperken van uitgaande pendel, met bijbehorende uitstoot van schadelijke
stoffen. Daarbij heeft ook het lokale bedrijfsleven een verantwoordelijkheid ten aanzien van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, al dan niet met een uitkering. De gemeente Uithoorn zet dan
ook in op behoud van lokale werkgelegenheid door passende ruimte te bieden aan ondernemers op
bedrijventerreinen en in woonwijken. Concentratie van (grootschaliger) bedrijvigheid op
bedrijventerreinen blijft het uitgangspunt. Waar zich kansen in de markt voordoen, zet de gemeente
in op transformatie, vooral als dat bijdraagt aan het versterken van de woonfunctie (vooral veiligheid
en leefbaarheid).
De ligging in de relatieve luwte, aan de Amstel met de aansprekende cultuurhistorische waarde van
de Stelling van Amsterdam creëren mogelijkheden voor het stimuleren van toerisme. De
ontwikkeling van het toerisme draagt bij aan het behoud van werkgelegenheid en recreatieve
voorzieningen voor eigen inwoners. Daarmee levert het toerisme een bijdrage aan het verder
ontwikkelen van de aantrekkelijkheid van de gemeente Uithoorn als woongemeenschap.
Ter ondersteuning van de ambities zijn goede verbindingen noodzakelijk. De gemeente streeft naar
goede doorstroming voor het autoverkeer op de provinciale wegen, kwalitatief hoogwaardige
regionale OV verbindingen en kwalitatief hoogwaardige regionale fietsverbindingen

Rolopvatting
Voor alle betrokken bedrijven, bewoners en bezoekers is het van groot belang dat de overheid
duidelijk laat zien, waar zij op de lange termijn naar toe wil. Alleen dan zijn investeerders bereid om
zaken te doen en komen ontwikkelingen in een stroomversnelling. In de Economische Visie schetst
de gemeente Uithoorn de hoofdlijnen voor economische ontwikkeling. De visie bevat een wenkend
perspectief om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren.
Voor behoud van werkgelegenheid en het benutten van kansen op het gebied van sierteeltsector is
het van belang om aangesloten te zijn en een actieve rol te spelen binnen het Greenportverband.
Ook voor de realisering van de andere ambities zoekt de gemeente Uithoorn steeds de
samenwerking: met winkeliers, ondernemers op bedrijventerreinen, toeristische organisaties,
verenigingsleven, partners op het gebied van onderwijs en arbeid, op lokaal en op regionaal niveau.
Initiatieven worden gestimuleerd en op maatschappelijke meerwaarde beoordeeld, belemmeringen
worden opgeruimd.
14

Bestuur en organisatie van de gemeente Uithoorn kennen
de lokale situatie, zoeken actief de samenwerking met
maatschappelijke partners en zijn goed bereikbaar en
benaderbaar voor inwoners. Maatschappelijke initiatieven
worden
gewaardeerd
en
beoordeeld
op
hun
maatschappelijke meerwaarde en bijdrage aan de
strategische visie.
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5. Organiseren: zelfbewuste overheidsrol in maatschappelijke opgaven
Ambitie
Iedere overheidstaak heeft zijn eigen optimale schaal. De totstandkoming en uitvoering van lokaal
beleid is een samenspel tussen besturen, belangengroepen, maatschappelijke instellingen,
uitvoeringsorganisaties, bedrijven en betrokken inwoners.
Onder het motto “samen wat moet, lokaal wat kan” zet de gemeente Uithoorn in op stevige
samenwerking in de regio en daarbuiten. Samenwerking vindt plaats in het besef dat het
meerwaarde moet hebben voor gemeente èn partners. Functionele samenwerking is het
uitgangspunt: voor de voorliggende opgave wordt aansluiting gezocht bij het best passende netwerk.
Alliantiemanagement wordt ontwikkeld om de inzet in verschillende netwerken beheersbaar te
houden. De gemeente Uithoorn beschouwt zelfstandigheid als uitgangspunt, niet als doel op zich.
Bestuur en organisatie van de gemeente Uithoorn kennen de lokale situatie, zoeken actief de
samenwerking met maatschappelijke partners en zijn goed bereikbaar en benaderbaar voor
inwoners. Maatschappelijke initiatieven worden gewaardeerd en beoordeeld op hun
maatschappelijke meerwaarde en bijdrage aan de strategische visie.
De gemeente Uithoorn geeft invulling aan het hoogwaardige en zakelijke opdrachtgeverschap dat
nodig is om invulling te kunnen geven aan onze beoogde regisserende en katalyserende rol. De
omgeving ziet bestuur en gemeentelijke organisatie als een professionele en betrouwbare partner.
Onafhankelijk van de vorm van de relatie van de gemeente met haar uitvoerders wordt deze altijd
gekenmerkt door zakelijkheid en professionaliteit. Er worden heldere en eenduidige afspraken
gemaakt over de te leveren prestatie, de kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering, de wijze
van verantwoording en de mate van vrijheid. Het intern opdrachtgeverschap van raad aan college en
van college aan organisatie zijn ook op deze leest geschoeid.
De dienstverlening van de gemeente is gebaseerd op zelfredzaamheid. Lokale herkenbaarheid en
binding zijn uitgangspunt, waarbij alle partijen een verantwoordelijkheid hebben. Er vindt sturing
plaats op het aantal kanalen waarlangs diensten worden aangeboden, met een accent op digitaal
aanbod. De gemeente Uithoorn voldoet minimaal aan de wettelijke kwaliteitsnormen.

Rolopvatting
De omslag naar nieuwe coproducties in het publieke domein is in volle gang. In die coproducties
spelen inwoners, bedrijven en instellingen een stevige(r) rol bij de aanpak van maatschappelijke
vraagstukken. Soms op uitnodiging van ons als overheid, maar vaak ook op eigen initiatief. Eigen
kracht, participatie en gemeenschapsontwikkeling zijn termen die in deze context passen.
De gemeente Uithoorn heeft veel vertrouwen in haar partners, particulier, maatschappelijk en
privaat. Waar nodig creëert zij proactief de voorwaarden waarbinnen partners optimaal kunnen
opereren.
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Met de strategische visie Uithoorn 2030 als kompas gaan
gemeenschap en gemeente aan de slag om vorm te geven
aan de toekomst van de gemeente Uithoorn. Bij de lange
looptijd, de onvoorspelbaarheid van toekomstige
ontwikkelingen en de aard van de visie past geen
vastomlijnde blauwdruk.
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6. Van strategische visie naar dagelijkse praktijk
Deze strategische visie vormt het kader voor het nemen van strategische beslissingen door de
gemeenteraad van Uithoorn, burgers, maatschappelijke partners en marktpartijen. De visie wordt
uitgewerkt in een aantal programma’s voor de middellange termijn. Concrete projecten geven
uiteindelijk invulling aan de visie en de bijbehorende programma’s.
De strategische visie is geen op zichzelf staand document. Tussen visie, programma’s en projecten is
een continue wisselwerking. Enerzijds werkt de strategische visie door in programma’s en projecten,
anderzijds kan op den duur vanuit de realisering van projecten en programma’s herijking van de visie
plaatsvinden.
De strategische visie wordt steeds opnieuw ingevuld op de momenten dat de gemeenteraad voor
belangrijke beslissingen staat. De kern van de visie, de keuze voor de ontwikkeling van een
aantrekkelijke woongemeenschap, is onveranderlijk. De uitwerking daarvan in programma’s biedt
ruimte om in te spelen op de actualiteit en politieke voorkeuren. De strategische visie wordt één keer
per raadsperiode formeel geactualiseerd. Monitoring vindt plaats in de jaarlijkse P&C cyclus.
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Vertaling strategische visie in programma’s
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De strategische visie vormt het kader voor het nemen van
strategische beslissingen door de gemeenteraad van
Uithoorn, burgers, maatschappelijke partners en
marktpartijen. De visie wordt uitgewerkt in een aantal
programma’s voor de middellange termijn.
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De Strategische Visie Uithoorn 2030 is de kapstok voor de begrotingscyclus van de gemeente
Uithoorn. Op basis van de indeling in vier domeinen zijn zestien deelprogramma’s geïdentificeerd.

Domein / Programma
Leven

Maatschappelijke doelstelling
Versterken zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en
veiligheid in wijken. Daar waar burgers dit niet kunnen grijpt de
gemeente in.
Maatschappelijke ontwikkeling en
Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zelfstandig wonen en leven,
ondersteuning
ongeacht hun leefsituatie, leeftijd of beperkingen in hun
functioneren.
Opvoeden, opgroeien & onderwijs
Jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandig volwassen burgers.
Inwoners participeren op eigen kracht en voorzien in hun eigen
Werk en inkomen
inkomen
Beperken overlast en criminaliteit.
Veiligheid
Wonen
Versterken gewaardeerde woonmilieus
Wonen
De lokale woningmarkt functioneert optimaal in regionaal verband
Woonomgeving
Verblijven en ontmoeten in een aantrekkelijke woonomgeving.
Ruimtelijke ordening
Benutten van kwaliteiten van gebieden in relatie tot de omgeving.
Gebiedsontwikkeling
Ontwikkelen van passende woon-, werk- en leefmilieus
Werken
Behouden werkgelegenheid
Greenport
Actief kansen benutten voor Greenport Aalsmeer als
internationaal knooppunt sierteelt- en businesscomplex
Optimaliseren van vestigingsvoorwaarden op bedrijventerrein en
Ondernemen
in woonwijken
Toerisme
Versterken van toeristisch-recreatief aanbod
Mobiliteit & Infrastructuur
Bevorderen bovenlokale doorstroming, aansluiting op
hoogwaardig regionaal OV
Organiseren
Versterken bestuurskracht
Interactie
Versterken participatiegraad bij beleidsontwikkeling en –
uitvoering
Professionaliseren van de (digitale) dienstverlening met behoud
Dienstverlening
van kwaliteit
Bestuur & organisatie
Ontwikkelen kwalitatief sterke organisatie die gereed is voor
(regionale) samenwerking en alliantiemanagement
Financiën
Behouden van gezonde financiële huishouding
Leven in een aantrekkelijke woongemeenschap
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Colofon
De Strategische Visie Uithoorn 2030 is in opdracht van de gemeente Uithoorn opgesteld door BMC,
op basis van de uitkomsten van werksessies met de visiegroep en gemeenteraad van Uithoorn,
vastgestelde beleidsnota’s en gerelateerde stukken en interviews en werksessies met medewerkers
van de gemeente Uithoorn.
Bij deze visie is een apart brondocument verkrijgbaar met een overzicht van tussenresultaten uit het
proces van de Strategische Visie Uithoorn 2030. Dat document is bedoeld als naslagwerk en bron van
informatie over de totstandkoming van de strategische visie.
De foto’s op de voorzijde van de visie zijn gemaakt door Dirk Plasmeijer.
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