
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift	brengt	de	rechtbank	griffi	ekosten	in	rekening.	Het	besluit	
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat	er	geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	‘voor-
lopige	voorziening’	worden	aangevraagd.	
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten	alleen	nog	via	www.offi	cielebekendmakingen.nl	Ook	
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’	ge nformeerd	over	besluiten	uit	de	gemeente	Uithoorn.

G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? Kijk op 
www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemeester 
en wethouders over het uiterlijk en 
de plaatsing van bouwwerken. 
Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? 
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Ingrijpende maatregelen 
tegen Corona
Zondag 15 maart heeft het kabi-
net aanvullende maatregelen ge-
nomen in de aanpak van het co-
ronavirus. 
Scholen en kinderdagverblijven 
sluiten tot en met maandag 6 
april. Datzelfde geldt voor eet- en 
drinkgelegenheden en sport- en 
fi	tnessclubs.	Ook	voor	onze	alge-
mene begraafplaats zijn (lande-
lijke) maatregelen genomen. Via 
www.uithoorn.nl houden wij u op 
de hoogte van alle lokale maatre-
gelen.

Meer informatie?
Het kan zijn dat bovengenoemde 
maatregelen door recente ontwik-
kelingen al weer verouderd is. Voor 
de meest actuele informatie over 
het coronavirus verwijzen wij u naar 
de RIVM-website (www.rivm.nl) en 
voor reizigers op de website van het 
LCR (www.lcr.nl). Voor aanvullen-
de vragen is een landelijk informa-
tienummer beschikbaar: (0800) 13 
51. Meer informatie over de rol van 
de GGD Amsterdam, is te vinden op 
de website van GGD Amsterdam.

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden 
gemeentelijke diensten
•	 oede	vrijdag 	vrijdag	10	april	2020	gesloten,	

scheidingsdepot open
•	 2e	Paasdag 	maandag	13	april	2020	gesloten
•	 Koningsdag 	maandag	27	april	2020	gesloten
•	 Maandag	4	mei	(verplichte	vrije	dag 	
 Dodenherdenking 4 mei 2020, scheidingsdepot open
•	 Hemelvaartsdag 	donderdag	21	mei	2020	gesloten
•	 Dag	na	Hemelvaart	(brugdag 	vrijdag	22	mei	2020	

gesloten, scheidingsdepot open
•	 2e	Pinksterdag 	maandag	1	juni	2020	gesloten

Evenement ‘Iedereen doet 
mee!’ uitgesteld 
Het	evenement	‘Iedereen	doet	
mee ’	dat	op	4	april	gehouden	
zou worden op initiatief van de 
gemeente, kan vanwege het co-
ronavirus niet doorgaan. De ge-
meente laat weten dat het evene-
ment op een andere, nog nader te 
bepalen, datum wordt gehouden.
Wethouder Ria Zijlstra: ,,Het is ui-
teraard enorm jammer dat we het 
gratis evenement moeten uitstel-
len. We moeten nu mensen te-
leurstellen en dat is nooit leuk. 
Maar de bestrijding van het coro-
navirus gaat voor. Onze gezond-
heid is het belangrijkst. We belo-
ven, samen met onze mede-or-

ganisatoren Uithoorn voor Elkaar, 
het Partcipatieplatform Sociaal 
Domein, SUB (Stichting Uithoorn 
in Bedrijf), Crea en de Rabobank, 
dat van uitstel geen afstel komt.”

Scholen en gemeente 
slaan handen ineen om 
leerkrachten te werven
De gemeente en de negen basis-
scholen in Uithoorn en De Kwakel 
slaan de handen ineen en begin-
nen met een campagne om leer-
krachten te werven. Dat is hard 
nodig, alle scholen staan te sprin-
gen om extra juffen en meesters 
voor de klas. Om kinderen iede-
re dag goed onderwijs te geven, 
zijn meer leerkrachten met hart 
voor het onderwijs nodig. Kinde-
ren hebben recht op goede juf-
fen en meesters om ze zo goed 
mogelijk voor te bereiden op hun 
toekomst. 

Verschillende doelgroepen 
De campagne richt zich op ver-
schillende doelgroepen, waaron-
der leerkrachten die ooit het on-
derwijs uit zijn gegaan of toen-
tertijd geen baan konden vinden, 
maar ook leerkrachten die met 
vervroegd pensioen zijn gegaan. 

Ook zijn jongeren een doelgroep 
in deze campagne.

Meer informatie
Wie meer informatie wil over het 
beroep, denk aan loopbaanper-
spectief, salaris, mogelijkheden 
voor herintreders en hoe word je 
leraar, kan kijken op de landelijke 
website www.rijksoverheid.nl met 
als	zoekopdracht	‘werken	in	het	
onderwijs’.	Wie	meer	informatie	
wil, kan ook een mail sturen naar 
communicatie@duoplus.nl met als 
onderwerp	‘campagne	onderwijs’.

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Vraag vóór 24 maart 2020 subsidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds. Kijk voor alle informatie en het aanmeldformulier op 
www.uithoorn.nl.

Enquête afvalinzameling
Zo min mogelijk afval creëren 
en dat wát we aanleveren goed 
scheiden. De gemeente wil deze 
opdracht samen met haar inwo-
ners oppakken en heeft een ase-
lecte enquête uitgezet onder haar 
inwoners. Doel van de enquête is 
om de input van inwoners als ad-
vies mee te geven in de besluit-
vorming van de gemeenteraad 
voor toekomstig beleid. 

Uitdaging
In 2019 bood een inwoner van Uit-
hoorn en De Kwakel gemiddeld 
via de containers voor restafval en 
het scheidingsdepot ruim 225 ki-
lo restafval aan. De uitdaging is dit 
te verlagen. Er ligt een landelijke 
doelstelling voor de korte termijn 
voor het aanbod van huishoudelijk 
restafval: per 2020 maximaal 100 
kilo per inwoner per jaar, per 2025 
nog maar 30 kilo per inwoner per 
jaar. De rijksoverheid werkt aan 
een circulaire economie in 2050 

en heeft alle gemeenten in Ne-
derland de opdracht gegeven 
om de hoeveelheid restafval, dat 
verbrand wordt, drastisch te ver-
minderen én het aangeboden af-
val goed te scheiden. Dit gebeurt 
onder het motto: “Van Afval Naar 
Grondstof” (VANG).

Enquête 
Heeft u een brief over de enquête 
afvalinzameling ontvangen? Dan 
bent u willekeurig geselecteerd uit 
het BRP. Wij vragen u vooral de-
ze enquête in te vullen. Wij willen 
graag uw mening weten. De en-
quête kunt u invullen tot met 27 
maart.

Het gemeentehuis blijft voorals-
nog toegankelijk, maar u kunt al-
leen op afspraak terecht. De vrije 
inloop op de woensdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur bij Burger-
zaken en het Sociaal Loket vervalt 
hier dus ook mee. De woensdag 
avondopenstelling op afspraak 
blijft uiteraard bestaan.

De maatregelen hebben gevolgen 
voor onze dienstverlening:

•	 Er	zijn	minder	beschikbare	af-
spraakmomenten. Maak alleen 
een afspraak dat echt nodig is 
of als het spoed heeft. Kom al-
leen naar uw reeds gemaakte 
afspraak als dit noodzakelijk is 
of spoed heeft en u zelf geen 
verkoudheidsklachten heeft.

•	 De	wachttijd	aan	de	telefoon	bij	
het Klantcontactcentrum is lan-
ger. Wij vragen hiervoor uw be-
grip.

Toegankelijkheid gemeentehuis 
Uithoorn tijdens coronavirus

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi	ci le	mededelingen	en	bekendmakingen	ook	op	www.uithoorn.nl	
en	op	https //zoek.offi	cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige	voorziening’	worden	aangevraagd.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Vervolg op volgende blz.

Om het democratisch proces niet 
te veel te verstoren gaan de com-
missie- en raadsvergaderingen 
in Uithoorn vooralsnog door. Wel 
is besloten dat de publieke tribu-
ne dicht blijft. De perstribune blijft 
geopend, zodat journalisten hun 
functie om inwoners onafhankelijk 

te informeren, kunnen blijven uit-
voeren. De commissies en de raad 
bespreken alleen de hoogstnood-
zakelijke onderwerpen. Hiermee 
wordt voor de commissies en de 
raad ruimte gemaakt om regelma-
tig (ook) de actuele situatie rond 
het coronavirus te bespreken.

Commissie- en raads-
vergaderingen zonder publiek

In de berichtgeving rond het coro-
navirus op bijvoorbeeld onze ge-
meentelijke website kan het voor-
komen dat er uit naam van de Am-
sterdamse burgemeester Fem-
ke Halsema een bericht geplaatst 
wordt. Wij snappen dat dat verwar-
ring kan geven. De reden hiervoor 
is dat Femke Halsema de voorzit-
ter is van de Veiligheidsregio Am-
sterdam-Amstelland, waar on-
ze gemeente onder valt. Er is be-
sloten dat zij als voorzitter de lei-
ding heeft in deze crisis. Uiteraard 
werkt zij heel nauw samen met de 

burgemeester van de gemeente 
Uithoorn, Pieter Heiliegers.

Berichtgeving uit naam 
burgemeester Amsterdam



 TER INZAGE
•	 Vestiging	voorkeursrecht.	Vanaf	3	februari	2020	ter	inzage.	Inlichtingen	

bij J. Correljé, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.
•	 Wabo,	ambtshalve	wijziging,	ontwerpbeschikking,	het	ambtshalve	ac-

tualiseren	van	de	omgevingsvergunning’.	De	inrichting	betreft	een	on-
bemand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknum-
mer: 8838100. Ter inzage via loket.odnzkg.nl vanaf 20 februari 2020 tot 
en met 2 april 2020. 

•	 Ter	inzagelegging	concept	Koersplan	Sociaal	domein.	Inzageperiode	
vanaf 19 maart t/m 28 april 2020. Inlichtingen bij mevr. E. Sarphati, af-
deling Samenleving (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2020-027921,	Boterdijk	206B,	het	wijzigen	bestemming	gebruik	be-

staande bijgebouw naar Bed en Breakfast (ontvangen 08-03-2020);
•	 2020-007886,	langs	het	jaagpad,	het	plaatsen	van	golfbrekers	(ontvan-

gen 06-03-2020).
Uithoorn
•	 2020-007921,	Schoolstraat	26,	het	plaatsen	van	een	nieuw	kozijn	in	het	

bijbehorend bouwwerk (ontvangen 05-03-2020);
•	 2020-007900,	Zijdelveld	55,	het	vergroten	van	de	bestaande	hotel	(ont-

vangen 07-03-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
•	 2019-090666,	Boterdijk	161,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(verzonden	

02-03-2020);
•	 2020-017675,	Boterdijk	142,	het	bouwen	van	een	tuinkamer/	veranda	

(verzonden 09-03-2020);
•	 2019-089953,	Drechtdijk	25,	het	herbouwen	van	de	woning	(verzonden	

10-03-2020);
•	 2019-099923,	Noorddammerweg	45,	het	gedeeltelijk	vervangen	van	

een bedrijfsruimte (verzonden 03-03-2020).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
•	 2020-022319,	Prinses	Irenelaan	1	-	3,	het	plaatsen	van	reclame-uitin-

gen (verzonden 26-02-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2020-026945,	Drechtdijk	21,	kennisgeving	incidentele	festiviteit,	Reü-

nie feest op 3 april 2020 (ontvangen 4-03-2020);
•	 2020-026949,	Drechtdijk	21,	kennisgeving	incidentele	festiviteit,	Bok-

kentocht op 18 april 2020 (ontvangen 4-03-2020);
•	 2020-026956,	Kerklaan	16,	ontheffing	art.	35	Drank-	en	horecawet	tij-

dens Koningsdag op 27 april 2020 en Kermis de Kwakel op 8-09-2020 
(ontvangen 4-03-2020);

•	 2020-,	Kerklaan,	evenementenvergunning	Koningsdag	op	27	april	2020	
(02-03-2020)

•	 2020-025642,	Kerklaan,	evenementenvergunning	Midzomeravondfes-
tival op 20 juni 2020 (ontvangen 28-02-2020);

•	 2020-024262,	Egeltjesbos,	melding	voor	het	organiseren	van	de	Do-
denherdenking op 4 mei 2020 (ontvangen 25-02-2020).

Uithoorn
•	 2020-026077,	Marktplein	11,	evenementenvergunning	Koningsdag	op	

27-04-2020 (ontvangen 02-03-2020);
•	 2020-024544,	evenementenvergunning	Avond4daagse	van	12	t/m	15	

mei 2020 (ontvangen 26-02-2020);
•	 2020-027420,	Koning	Julianalaan	20,	kennisgeving	incidentele	festivi-

teit, Zanger op 13 maart 2020 (ontvangen 5-03-2020);
•	 2020-027636,	Koning	Julianalaan	20,	kennisgeving	incidentele	festivi-

teit, Zanger/DJ op 28 maart 2020 (ontvangen 5-03-2020);
•	 2020-026790,	Wilhelminakade	3,	kennisgeving	incidentele	festiviteit,	

Bokkentocht op 18 april 2020 (ontvangen 4-03-2020);
•	 2020-024295,	Ondernemingsweg	52e,	exploitatievergunning	escortbe-

drijf (ontvangen 21-02-2020).
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
•	 2020-021279,	Kerklaan	16,	ontheffing	artikel	35	Drank-	en	horecawet	

op 27 april 2020 -Koningsdag; 20 juni 2020 - Midzomeravondfeest en 8 
september 2020 - Kermis De Kwakel (verzonden 4-03-2020).

Uithoorn
•	 2020-021726,	Evenemententerrein	Legmeer-West,	Randhoornwerg,	

Kofferbakmarkt op 5 april 2020 (verzonden 4-03-2020)

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
•	 2020-021744,het	plaatsen	van	reclameborden	voor	de	Kofferbakmarkt	

op 5 april 2020 (verzonden 4-03-2020).
•	 2020-016468,	Uithoorns	Mooiste-	de	fietstocht	op	5	april	2020	(verzon-

den 4-03-2020).
•	 2020-019266,	Arthur	van	Schendellaan	100a,	verklaring	van	geen	be-

zwaar “Iedereen doet Mee” op 4 april 2020 (verzonden 10-03-2020).
•	 2020-014232,	Harlekijneend,	verklaring	van	geen	bezwaar	buurtbarbe-

cue op 29 augustus 2020 (verzonden 11-03-2020).
•	 2020-028145,	plaatsen	20	driehoeksreclameborden	van	16	t/m	22	

maart	2020	voor	de	campagne	‘Landelijke	Opschoondag’.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
TER INZAGELEGGING CONCEPT KOERSPLAN SOCIAAL DOMEIN
Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2020 ingestemd met 
de conceptversie van het Koersplan Sociaal Domein 2020-2023. Op grond 
van de inspraakverordening van de Gemeente Uithoorn ligt het concept 
Koersplan Sociaal domein gedurende een periode van zes weken (t/m 28 
april 2020) ter inzage in het gemeentehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis. Het adres van het gemeentehuis is Laan van Meer-
wijk 16 te Uithoorn.
Het concept Koersplan sociaal domein is een beleidsnota waarin de ge-
meente Uithoorn aangeeft hoe zij in de toekomst sturing willen geven bin-
nen het sociaal domein. In het Koersplan staan de kaders die de gemeen-
teraad vaststelt. Het concept Koersplan Sociaal domein is ook digitaal te 
raadplegen via www.uithoorn.nl. 
Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van het con-
cept Koersplan sociaal Domein een inspraakreactie indienen bij ons colle-
ge. Voor informatie neem contact op met mevrouw E. Sarphatie via (0297) 
513111 of via gemeente@uithoorn.nl o.v.v. Koersplan sociaal domein.

WWW.UITHOORN.NL

Regio - Zondag hebben 14 kin-
deren die wonen in de Fregat in 
Uithoorn, de hele middag ge-
knutseld voor de patiënten, art-
sen en verpleegkundigen in de 
ziekenhuizen. Inmiddels zijn er 
250 kaarten klaar en zijn deze 
verstuurd. Op deze manier wil-

len zij laten weten dat er aan 
hen gedacht wordt: “En we gaan 
er nog veel meer maken. Omdat 
we geen handen meer mogen 
geven, geven we een hand van 
verf”. Deze 250 kaarten zijn ge-
maakt om alle patiënten met co-
rona, familie, artsen en verpleeg-

kundigen een hart onder de riem 
te steken. Er wordt veel gevraagd 
van het ziekenhuispersoneel. We 
zijn trots op jullie! 

Beterschap aan alle patiënten, 
Liefs, de kinderen uit de straat 
Fregat, Uithoorn.

Kinderen steunen patiënten, 
artsen en verpleegkundigen

Verkoop gaat gewoon door:
Welkom bij Praxis Uithoorn!

Regio - De bouwmarkt aan de 
Wiegerbruinlaan 4a wordt mo-
menteel omgebouwd tot Praxis 
Uithoorn. Het vertrouwde team 
van deskundige medewerkers 
blijft aanwezig, het assortiment 
wordt met 20 tot 25 procent uit-
gebreid en de winkel blijft tij-
dens de verbouwing gewoon ge-
opend volgens de huidige ope-
ningstijden.
Praxis Uithoorn valt onder beheer 
van de ondernemers Pieter Dun-
gelmann en Jos van Vliet. Ook in 
IJmuiden verbouwen de heren 
momenteel een bouwmarkt om 
tot Praxis. ,,We hebben de beslis-
sing genomen om verder te gaan 
als Praxis”, vertellen beide heren 
met trots. Dat besluit werd inge-
geven door het feit dat het moe-
derbedrijf van Multimate, heeft 
besloten de naam te laten ver-
dwijnen uit het Nederlandse 
straatbeeld. Na eerst de overgang 
van Big Boss naar Multimate, heb-
ben beide heren nu besloten over 
te stappen naar Praxis!
,,We krijgen momenteel veel vra-
gen van klanten of het personeel 
blijft? Het personeel blijft! Tonny 
Komst en zijn team zullen op de-
zelfde klantgerichte manier blij-
ven werken. We blijven de klant 
helpen zoals we zelf geholpen 
willen worden. Niet alleen on-
ze deskundige medewerkers blij-
ven, maar ook de extra services 

zoals de zaag-, sleutel-, monta-
ge-, en bezorgservice blijven be-
staan. Met Praxis als naam komen 
er meer acties, wordt het assorti-
ment uitgebreid, kan er gebruik 
gemaakt worden van de Praxis 
plus service en kan men Air Miles 
sparen en besteden.’’
Inmiddels wordt er hard gewerkt, 
door zowel het personeel als het 
speciale ombouw team, aan het 
heropenen van de winkel in Uit-
hoorn tot Praxis. De winkel blijft 
dagelijks geopend op z’n huidige 
openingstijden. Dat betekent dat 
iedereen er de komende maan-
den gewoon welkom is. Tijdens 
de verbouwing kan het voorko-
men dat er een schap leeg is. ,,Wij 
hopen dat te voorkomen, maar 
mocht daar sprake van zijn kunt 
u gewoon bij de informatiebalie 
een bestelling plaatsen.’’

Misschien vraagt u zich af waar al 
het mooie maatwerk, waarmee 
de bouwmarkt bekend staat in de 
omgeving, een plaatsje krijgt in 
de nieuwe winkel.
Het vakkundig maatwerk zoals 
binnen- en buitendeuren, schuif-
wand- en inloopkasten worden 
verplaatst naar de naastgelegen 
winkel Home Decor.
-De dealer schappen van de mer-
ken WEEKAMP, AUSTRIA, RAFFI-
TO en INQUINO verhuizen mee. 
Pieter Dungelmann verwelkomt 
u daar graag weer aan de teken-
tafel.  
De heropening staat gepland op 
6 mei. Tot die tijd wordt het ‘oude’ 
assortiment uitverkocht met ho-
ge kortingen en het assortiment 
van Praxis geïntroduceerd.
De winkel zal alleen de laatste 
twee dagen voor de heropening 
gesloten zijn, om de laatste de-
tails in orde te kunnen brengen.
Over de spectaculaire opening 
wil men nog niet veel kwijt. ,,Dat 
houden we nog even geheim. ‘’

Verwendag ’t Anker 
weer groot succes
Regio - Nog net voor het RIVM 
en de Rijksoverheid de maatrege-
len tegen de verspreiding van Co-
vid-19 aanscherpten en inloop-
huis ’t Anker voorlopig zijn deu-
ren sluit, vond de jaarlijkse Ver-
wendag in ’t Anker plaats. Diverse 
professionele ‘verwenners’ boden 
dinsdag 10 maart geheel vrijblij-
vend hun medewerking aan. Zij 

verwenden de vaste gasten van 
’t Anker, (oud-)kankerpatiënten 
en naasten en nabestaanden van 
kankerpatiënten. O.a. Frank de 
Vries en Mieneke Kenninck boden 
ontspannende stoelmassages, Jo-
landa Zaal geurende handmassa-
ges, Jessica Goezinne van schoon-
heidssalon Zuidzijde en Dorethé 
Zwemer van schoonheidssalon 
Dorethé Zwemer gaven visagie en 
gezichtsbehandelingen, Dorine 
van den Berge en Nanda Langeree 
fijne voetreflexbehandelingen, 
Rachel Ruiter van Rachel’s creative 
hairfashion maakte mooie kap-
sels, Gita Geusebroek van Voet-
verzorging Wilnis en Daphne We-
verling gaven pedicurebehande-
lingen en Sonja Berger van SMC 
fotografie maakte weer prachti-
ge portretfoto’s. Met de bloemen 
van firma Rijdes werden kleurrijke 
bloemstukken gemaakt. Bijdragen 
van diverse sponsoren, waaronder 
het Chocoladehuisje en de firma 
Zwarts maakten de dag nog mooi-
er voor de ongeveer 60 aanwezi-

gen, waaronder diverse vrijwilli-
gers van ’t Anker. Op deze bijzon-
dere dag vierde inloophuis ’t An-
ker zijn verjaardag. Al 16 jaar biedt 
het inloophuis iedereen die ‘ge-
raakt’ wordt door kanker een vei-
lig en gezellig onderkomen, met 
mogelijkheid tot lotgenotencon-
tact, ontspannende activiteiten 
en themabijeenkomsten. Helaas 
ziet ook ’t Anker zich genoodzaakt 
voorlopig – tot nadere berichtge-
ving - gesloten te zijn. Het inloop-
huis houdt zich aan de genoemde 
richtlijnen van RIVM en de Rijks-
overheid. Verdere inlichtingen via 
www.inloophuishetanker en 06-
12111100 of 06-18072867.

Dronken te 
water

De Kwakel – Vrijdagavond is op 
de Rozenlaan in De Kwakel een 
automobilist te water geraakt. 
Oorzaak was snel gevonden: te-
veel gedronken. Hulpdiensten 
waren snel ter plaatste, maar er 
bleek niemand gewond. De be-
stuurder alcohol werd meegeno-
men naar het politiebureau.

Burgemeester: ‘Dit virus kunnen we 
alleen samen bestrijden’
Regio - Het kabinet heeft zondag 
opnieuw vergaande maatregelen 
aangekondigd om de versprei-
ding van het coronavirus tegen 
te gaan. De scholen en kinder-
opvang sluiten en ook de hore-
ca, sport- en fitnessclubs, coffee-
shops, sauna’s moeten dicht. ,,Het 
zijn ingrijpende maatregelen met 
grote invloed op het openbare 
leven. Toch roep ik iedereen op 
om de nieuwe maatregelen van 
de Rijksoverheid te volgen. On-
ze gezondheid is het allerbelang-
rijkst. Dit virus kunnen we alleen 
samen bestrijden,” aldus burge-
meester Pieter Heiliegers. ,,We 
vragen veel van ouders en veel lo-
kale ondernemers gaan een zwa-
re tijd tegemoet. Dat staat buiten  
kijf. Samen met het college leven 
wij ontzettend mee met iedereen 
die dit treft,” vertelt Heiliegers. De 
burgemeester van de gemeen-
te Uithoorn werkt in deze crisis 
nauw samen met de Veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland die 
onder leiding staat van burge-
meester Femke Halsema. De wet-

houders hebben ook directe con-
tacten met de koepelleiders of di-
recties van verschillende instel-
lingen waarmee de gemeente sa-
menwerkt.
De gemeentelijke organisatie 
neemt uiteraard zelf ook maatre-
gelen tegen het virus. Zo werkt de 
gemeente met een minimale be-
zetting en vergaderingen worden 
zoveel mogelijk telefonisch of via 
Skype gedaan.
Om het democratisch proces 
niet te veel te verstoren gaan de 
commissie- en raadsvergaderin-
gen vooralsnog door. Wel is be-
sloten dat de publieke tribune 
dicht blijft. De perstribune blijft 
geopend, zodat journalisten hun 
functie om inwoners onafhanke-
lijk te informeren, kunnen blijven 
uitvoeren. De commissies en de 
raad bespreken alleen de hoogst-
noodzakelijke onderwerpen. 
Hiermee wordt voor de commis-
sies en de raad ruimte gemaakt 
om regelmatig (ook) de actuele 
situatie rond het virus te bespre-
ken.

Alle maatregelen gelden in ie-
der geval tot en met 6 april. Hei-
liegers: ,,Zodra er weer andere 
maatregelen aangekondigd wor-
den, zullen we dat communice-
ren via de website en andere ka-
nalen. Voor de meest actuele in-
formatie, wil ik iedereen verwij-
zen naar de website www.rivm.
nl. Ook is er een landelijk informa-
tienummer: 0800-1351.” Heilie-
gers laat verder weten dat hij ie-
dereen oproept om niet te ham-
steren: ,,Ik snap dat u zich zor-
gen maakt, maar het is niet no-
dig. En het levert wel veel nadeel 
op voor andere inwoners. Tot slot 
wil ik, net als onze minister-pre-
sident maandagavond ook deed, 
een oproep doen tot solidariteit. 
Let op uw medemens. Met na-
me de kwetsbare groepen in on-
ze gemeente die in deze tijd extra 
hulp kunnen gebruiken. Ik merk 
al dat er verschillende initiatie-
ven en ideeën zijn voor hulp en 
ondersteuning. Echt mooi om te 
zien. Daarvoor wil ik iedereen al-
vast hartelijk voor bedanken.”




