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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 0297-
513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29 

augustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde 
(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014. 
Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inza-
geperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikke-
ling, R. Noorhoff, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan naast 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een woning. Ontvangen 3 oktober 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff Deelgebied B3, aanvraag omgevingsvergunning voor het op-

richten van 16 eengezinswoningen. Ontvangen 26 september 2014.
- Buitendijks 2 t/m 8, 22 en 24 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor 

het oprichten van 6 woningen. Ontvangen 1 oktober 2014.
Dorpscentrum
- Dorpscentrum, Marktplein Wilhelminakade te Uithoorn, aanvraag omgevings-

vergunning voor het afgraven en het ophogen van gronden met meer dan 0.30 
m, het planten van bomen, het aanbrengen van verharding en het verstevigen 
van de huidige damwand. Ontvangen 25 september 2014

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlonder in 

de centrale vijver. Bezwaar: t/m 11 november 2014.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30. Melding ontvangen van Amstelhof Sport en Health Club 

voor het organiseren van een outletverkoop van 12 t/m 14 november 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Aan de Molenvliet. Vergunning aan de heer Putters voor het plaatsen van een 

afvalcontainer en een bouwlilft van 7 oktober t/m 1 december 2014. Bezwaar 
t/m 12 november 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan. Vergunning aan What’s Up in Uithoorn voor het or-

ganiseren van een sportevenement op 8 oktober 2014 van 13.30 tot 16.00 uur. 
Bezwaar t/m 10 november 2014.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de 
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2015, in het gemeentehuis Laan 
van Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek 
Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd. Deze begroting en bij-
lagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke bedragen:
- voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk  € 8,50
- voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk  € 97,10
- voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk  € 75,20

 TER INZAGE LEGGING
Ontwerp-onttrekkingsbesluit (artikel 9 Wegenwet) inzake de Koningin Maxi-
malaan (N196), voor zover het betreft het weggedeelte tussen de Prinses 
Irenebrug en de kruising Laan van Meerwijk/Thamerlaan. 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maakt 
bekend dat hij voornemens is de raad voor te stellen een onttrekkingsbesluit 
als bedoeld in artikel 9 van de Wegenwet te nemen voor de Koningin Maximaal 
(N196), voor zover het betreft het weggedeelte tussen de Prinses Irenebrug en de 
kruising Laan van Meerwijk/Thamerlaan.
Toelichting
In 2002 is besloten de N201 om te leggen om zodoende het doorgaande verkeer 
om Uithoorn en Aalsmeer te leiden. Dit met het doel de leefbaarheid, levendigheid 
en bereikbaarheid van het dorpscentrum van Uithoorn te verbeteren. Omdat uit 
onderzoek blijkt dat het onmogelijk is om met verkeersmaatregelen het centrum 
écht autoluw te maken, heeft de raad in respectievelijk 2008 en 2010 besloten om 
in het dorpscentrum geen doorgaand verkeer meer mogelijk te maken en bij de 
verdere ontwikkeling de zogeheten ‘Garagevariant’ toe te passen. Dit houdt in dat 
de Prinses Irenebrug blijft gehandhaafd, waardoor de aan te leggen parkeervoor-
ziening in het dorpscentrum ook vanuit Amstelhoek toegankelijk is. Ondanks dat 
het onttrekkingsbesluit niet primair wordt genomen ten behoeve van de voorgeno-
men centrumontwikkeling (en de uitbreiding van de parkeergarage) wordt hiermee 
dus wel rekening gehouden. Inmiddels is de omgelegde N201 opengesteld voor 
het verkeer en wordt de Koning Maximalaan (N196) van de provincie binnenkort 
overgedragen aan de gemeente. Uit verkeerstellingen van de provincie Noord-
Holland, uitgevoerd na de openstelling van de omgelegde N201 blijkt dat er dage-
lijks nog steeds 12.000 voertuigen over de Prinses Irenebrug rijden. Zoals al eer-
der geoordeeld, beschouwt de gemeente dit aantal niet als autoluw. 
Ter uitvoering van genoemde raadsbesluiten en gelet op genoemde verkeerstel-
ling en om de afsluiting en functiewijziging juridisch mogelijk te maken, moet de 
raad een onttrekkingsbesluit in de zin van artikel 9 van de Wegenwet nemen. Dit 
besluit kan pas door de raad worden genomen, zodra de weg is overgedragen en 
de gemeente wegbeheerder is. Vooruitlopend hierop kan wel de procedure wor-
den gestart door het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit. Op deze procedu-
re is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Met het ont-
trekkingsbesluit komt de weg als doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer te 
vervallen. De weg krijgt enkel de functie van toegangsweg van en naar de parkeer-
voorziening alsmede voor laden en lossen. Daarnaast kunnen fi etsers en voetgan-
gers de brug en weg blijven gebruiken. De doorgaande fi etsverbinding blijft hier-
mee (al dan niet in verlegde vorm) in tact.

Ter inzage
Het ontwerp-onttrekkingsbesluit is digitaal te raadplegen via de site van de ge-
meente, www.uithoorn.nl. Daarnaast liggen de stukken gedurende de openingstij-
den ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn en 
in het informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 Uithoorn. De openingstij-
den staan aangegeven op de website van de gemeente.
Indienen zienswijze 
Gedurende de termijn van 10 oktober 2014 tot en met 20 november 2014 kunnen 
belanghebbende een zienswijze op het ontwerp-onttrekkingsbesluit kenbaar ma-
ken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
besluit nemen.
Uithoorn, 8 oktober 2014

W W W . U I T H O O R N . N L

Opruimactie fi etswrakken
Tussen 8 en 13 oktober 2014 krij-
gen fietswrakken een waarschu-
wingssticker. Tijdens deze periode 
kunt u uw fi ets, met sticker nog ver-
wijderen. Staat uw gestickerde fi ets-
wrak op 16 en 17 oktober 2014 nog 
op straat, dan halen wij deze weg. De 
fi etswrakken slaan wij tijdelijk op bij 
de gemeentewerf.

Fietswrak
Fietswrakken zijn fi etsen die dusda-
nig kapot zijn, dat er niet meer op ge-
reden kan worden. Zo’n fi ets heeft bij-
voorbeeld een vastgeroeste ketting, 
kromme, lekke en verteerde ban-
den of geen stuur, zadel of spatbor-
den etc. De fi ets is in zo’n verwaar-
loosde staat dat wordt aangenomen 
dat de eigenaar geen interesse meer 
heeft in de fi ets. De fi etswrakken wor-
den weggehaald omdat ze het straat-
beeld ontsieren.

Fiets ophalen bij gemeentewerf
Fietsen die naar de gemeentewerf 
zijn gebracht kunt u daar (Industrie-

weg 25) afhalen op:
- maandag 20 oktober 2014 
 van 10.00-11.00 uur en 
 van 19.00-20.00 uur
- dinsdag 21 oktober 2014 
 van 10.00-11.00 uur en 
 van 19.00-20.00 uur

Om uw fiets mee te kunnen nemen 
moet u aantonen dat de fi ets uw ei-
gendom is. Neemt u ook een legiti-
matiebewijs mee. De fietswrakken 
die niet zijn opgehaald, worden na 6 
weken afgevoerd en vernietigd.

Fietswrak melden
Ziet u een fi etswrak? Meld het bij ons 
aan via www.uithoorn.nl/mor of via de 
app via www.verbeterdebuurt.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij onze gemeentesurveillant. Deze 
kunt u telefonisch bereiken op num-
mer 0297-513111 van maandag t/m 
donderdag tussen 10.00-10.30 uur 
en van 13.00-13.30 uur.

Werk en Inkomen op 
9 oktober gesloten
Het telefonisch spreekuur en het inloopspreekuur van Werk en Inkomen 
is op donderdag 9 oktober gesloten. Op vrijdag 10 oktober kunnen wij u 
weer van dienst zijn.

Van 6 tot en met 12 oktober is het de 
‘Week van de Opvoeding’ met als thema 
‘Ik tel tot 10...’ Kijk op www.uithoorn.nl 

voor het programma met tal van leuke 
activiteiten, voorlichtingsbijeenkom-
sten en workshops.

Week van de Opvoeding

Verkeershinder door afsluiting 
kruising N231 / FloraHolland
Van vrijdag 10 oktober 2014 (vanaf 
18.00 uur) tot en met maandag 20 
oktober 2014 (05.00 uur) is het kruis-
punt van de N231 met FloraHolland 
afgesloten voor al het verkeer. 
Tijdens deze afsluiting is het van 
maandag tot en met vrijdag wél mo-
gelijk om vanaf de N201 naar de vei-
ling te rijden. Tijdens deze afsluitin-
gen is het doorgaande verkeer op de 
N231 belemmerd. Houdt rekening 
met vertraging of probeer een andere 
route te kiezen. 

Omleidingen
Het openbaar vervoer kan langs de 
kruising rijden, maar zal een aange-
paste route rijden. De halteplaatsen 
blijven gelijk. Het verkeer zal met ge-
le borden worden omgeleid.

Voor vragen/opmerkingen over werk-
zaamheden kunt u contact opnemen 
met het gratis servicenummer van de 
provincie Noord-Holland 0800-0200 
600 of mailen naar infobu@noord-
holland.nl



Per 1 januari 2015 verandert er het nodige in 
het beheer van een persoonsgebonden budget 
(PGB) en de betalingen aan zorgverlener(s) uit het 
PGB. Op woensdag 5 november a.s. organiseert 
de gemeente Uithoorn samen met de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) twee bijeenkomsten. 
De eerste is van 9.30-11.00 uur en de tweede van 
19.30-21.00 uur in het gemeentehuis van Uithoorn.

Veranderingen per 1 januari 2015
Op dit moment ontvangen mensen hun PGB op een 
eigen bankrekening. Dat gaat in 2015 veranderen. 
De gemeente stort het PGB dan op een rekening van 
de SVB. Cliënten betalen de zorgverlener niet meer 

zelf. Zij geven de facturen of urenbriefjes van de 
zorgverlener door aan de SVB. De SVB controleert 
de rekening en betaalt de zorgverlener. Deze nieuwe 
manier van betaling wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd. 
Iedere maand ontvangt de cliënt een budgetoverzicht. 
Hierop is te zien wat er is betaald en hoeveel PGB er 
nog over is.

Waarom zijn deze veranderingen nodig?
De gemeente is per 1 januari 2015 bij wet verplicht 
voor het PGB het trekkingsrecht in te voeren. Vanaf 
dat moment controleert de SVB vooraf of de rekening 
van de zorgverlener klopt met de afspraken die de 
cliënt met deze zorgverlener heeft vastgelegd in de 

zorgovereenkomst. Zo komt de cliënt achteraf niet 
voor problemen te staan. De SVB mag volgend jaar 
alleen betalingen doen aan zorgverleners als er een 
goedgekeurde zorgovereenkomst is. Als de SVB geen 
zorgovereenkomst heeft, kan de SVB de zorgverlener 
niet betalen. Op deze manier wil de overheid er zeker 
van zijn dat het PGB alleen wordt gebruikt voor de 
zorg waar iemand recht op heeft.

Informatiebijeenkomsten
De gemeente Uithoorn en de SVB organiseren twee 
informatiebijeenkomsten voor PGB houders, waar zij 
met al hun vragen over het PGB en het trekkingsrecht 
terecht kunnen. 

U kunt zich voor één van de twee bijeenkomsten 
opgeven door een mail te sturen naar: 
gemeente@uithoorn.nl. Vergeet u niet te vermelden 
voor welke bijeenkomst u zich opgeeft: ‘ochtend’ 
of ‘avond’. U kunt zich opgeven tot woensdag 
29 oktober aanstaande. 

Contact
Op de website van de SVB is informatie te vinden 
over het trekkingsrecht: www.svb.nl/pgb. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
Servicecentrum van de Sociale Verzekeringsbank 
op telefoonnummer 030-2648200. Of u belt naar de 
gemeente Uithoorn via telefoonnummer 0297-513111.

Informatiebijeenkomst 5 november over 
‘Persoonsgebonden Budget (PGB) vanaf 2015’

COLOFON
Elke maand besteden we op deze 
pagina aandacht aan de nieuwe 
ondersteuningstaken waarvoor de gemeente 
de verantwoordelijkheid krijgt. Maar ook aan 
de hulp, zorg en ondersteuning die nu al onder 
de gemeente vallen. We noemen het geheel 
aan diensten, ondersteuning, hulp en zorg: 
het sociaal domein.

Veranderingen in de zorg

Bij alle veranderingen in de zorg en 
ondersteuning die vanaf 1 januari 2015 ingaan, 
gaat de gemeente Uithoorn uit van de kracht van 
de samenleving waarbij iedereen een bijdrage 
levert en we naar elkaar omzien. Dat betekent 
dat de aanspraak op professionele zorg en 
ondersteuning vanaf 1 januari 2015 minder 
vanzelfsprekend wordt. En hulp uit de omgeving 
wordt daarmee steeds belangrijker. Maar wie 
écht niet zonder professionele ondersteuning 
kan, moet die ook krijgen. Tijdelijk als het kan en 
langdurig als het moet!

Iedereen kan helpen of hulp vragen
Op www.uithoorn.nl (zie kader sociaal domein) 
laten wij u in een korte fi lm graag kennis maken 
met een aantal vrijwilligers die actief zijn in de 
gemeente Uithoorn. Want het zijn de vrijwilligers die 
ervoor zorgen dat anderen, die wat extra hulp nodig 
hebben, ook kunnen meedoen in onze samenleving. 
Iedereen kan iemand anders helpen, of u nou 

1 uur of 30 uur beschikbaar hebt. En elkaar helpen 
geeft energie, dus wie hulp nodig heeft, moet niet 
schromen om hulp te vragen! 

Alle beetjes helpen
Heeft u ondersteuning nodig bij het doen van 
boodschappen, vervoer en kleine klussen in en 
rond het huis? Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
(vrijwillige hulpdienst) bemiddelt tussen de vraag van 
een inwoner en het aanbod van een vrijwilliger. Het 
loket is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 
0297-513131 van 8.30-12.00 uur. U kunt het loket ook 
bellen als u graag aan de slag gaat als vrijwilliger voor 
het doen van boodschappen of helpen bij vervoer. 
Op de website www.debuurtverbinding.nl kunt u 
zich aanmelden als u hulp kunt gebruiken bij kleine 
en tijdelijke klussen of als u contact wil maken 
met anderen uit uw buurt. U kunt er ook terecht 
als u hulp wilt bieden. Of meld u aan bij één van 
de vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de 
gemeente Uithoorn (zie gemeentegids).

Twee keer per maand zijn Tony en Miranda 
te vinden in het Buurtnest in Uithoorn. Op de 
woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur komen 
zij met nog acht andere vrijwilligers bij elkaar 
in Het Buurthuis, om buurtbewoners te helpen 
bij het repareren van hun kapotte spullen. 
“Hogedrukreinigers, computers, mobiele telefoons 
en radio’s, dat soort dingen kun je hier laten 
maken. Mensen gooien tegenwoordig zo makkelijk 
iets weg, zonder zich te realiseren dat het nog te 
repareren valt. Zo zorgen we er samen voor dat de 
afvalberg wat minder groot wordt”, vertelt Tony 
enthousiast. 

“Ook welkom als je geen kapotte spullen hebt”

Repair Café draait op vrijwilligers

Ron Bettelheim is 67 jaar en woont in Uithoorn. 
Zeven jaar geleden stopte hij met zijn baan als 
creditmanager bij Canon. “Ik wilde mijn vrije tijd 
nuttig besteden. Toen ik in de krant een oproep 
zag waarin taalcoaches werden gezocht, hebben 
mijn vrouw en ik ons samen opgegeven. Een 
taalcoach geeft geen Nederlandse les, maar komt 
1x per week bij iemand op bezoek. Ik laat mijn 
taalmaatje dan iets voorlezen of vertellen over een 
willekeurig onderwerp. Er is altijd genoeg om over 
te praten”, zegt Ron.

Ron vervolgt: “Ik zou dit werk aan iedereen 
aanbevelen. Het kost je een uur in de week en 
de gesprekken die je hebt zijn heel interessant. 
Taalmaatjes komen uit andere landen en hebben een 
andere achtergrond en allemaal een ander verhaal. 
Ik heb taalmaatjes gehad uit Syrië, Somalië, Oekraïne 
en Zuid-Korea. Iedereen kan dit werk doen. Als je 
kunt praten en luisteren en je hebt gevoel voor de 
medemens dan is dit echt heel dankbaar werk. Je 
krijgt er veel voor terug!” 

Naast taalcoach is Ron ook vrijwilliger bij de 
VoorleesExpress. Een keer in de week gaat hij een 
uurtje op bezoek bij kinderen met een leesachterstand. 
Veel voorlezen kan hier bij helpen. Ron neemt altijd 
een paar boeken mee die hij leent in de bibliotheek. 
Hij kiest de boeken uit met de mooiste plaatjes. “Een 
uur is meer dan genoeg voor zulke jonge kinderen om 
voor te lezen. De kindjes kijken er echt naar uit. Het is 
zo leuk om voor te lezen. Ik ga er dan ook mee door 
tot ik niet meer kan!”

Uitnodiging woensdag 5 november in gemeentehuis Uithoorn

Sociaal domein 2015

Landelijk initiatief ook in Uithoorn
Sinds de oprichting van het Repair Café in maart 2014 
werkt hij samen met zijn vrouw als vrijwilliger. “Mijn 
vrouw Miranda zag op de televisie een programma 
over het Repair Café in Amsterdam. Daar wilden wij 
in Uithoorn ook wat mee. Tijdens een gesprek met 
wethouder Ria Zijlstra bleek dat er al iemand anders 
bezig was met dit idee, en zij heeft ons met elkaar in 
contact gebracht”. Repair Café Uithoorn is opgericht 
door Jan Bruning. Tony en Miranda vervangen hem, 
nu hij door een operatie tijdelijk niet kan werken. 

Voor jezelf zorgen kost geld
Het Repair Café heeft een startsubsidie van de 
gemeente gehad en moet nu voor zichzelf zorgen. “Dat 
is best moeilijk”, vult Miranda aan, “we betalen een klein 
bedrag voor de koffi e en thee. Maar als we veel mensen 
willen bereiken, moeten we reclame maken: posters, 

fl yers, website. En dat kost geld. Iedereen die hier iets 
laat maken, kan een bijdrage doen in de fooienpot. 
Maar tot nu toe moeten we nog geld bijleggen”. 

Iedereen mag op de koffi e komen
Tony: “Het Repair Café is bedoeld om de afvalberg 
te verkleinen en door de crisis hebben mensen geen 
geld meer om alles wat kapot is direct te vervangen. 
Maar we helpen ook nog op een andere manier. Want 
iedereen is hier welkom voor een kop thee of koffi e. 
Ook al heb je geen spullen die je wilt laten repareren. 
Er zijn genoeg mensen in de buurt die alleen zijn of 
zich alleen voelen, en ook zij zijn altijd welkom.” 

Heb je spullen voor het Repair Café die je wilt 
laten maken? Kom dan langs in het Buurtnest 
(Arthur van Schendellaan 59). De volgende 
woensdagmiddag is 15 oktober 2014.

“Van creditmanager tot taalcoach”Uithoorn maken 
we samen!




