OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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)
kunt ook mailen gemeente uithoorn nl
vin t e of ci le
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https zoek of cielebeken makingen nl

Gem

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

n
e e nte U i t h o o r

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen
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, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

GEMEENTENIEUWS

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 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 opgestuurd,
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wor t gemaakt van e vergunning, kan een ‘voorlopige voor
ziening’ wor en aangevraag

CO L O F O N

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.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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, schuldhulpverlening 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

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

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 of cielebeken makingen nl ok
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 nformeer over besluiten uit e gemeente ithoorn

Een onafhankelijke welstandscommissie 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 commissievergaderingen 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

-

TER INZAGE
Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzageperiode van donderdag 10 juli 2019 tot en met woensdag 18 september
2019 in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513 111.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ ligt van
af 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in
de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-052874, Drechtdijk ter hoogte van nr. 9, het bouwen van 16 appartementen (ontvangen 18-07-2019);
- 2019-053956, Distellaan 6, het realiseren van een constructieve wijziging
(ontvangen 24-07-2019).

Uitgever controleert de
gegevens

Ook met uw gegevens in de
gemeentegids?
Wanneer verenigingen, organisaties en maatschappelijk instellingen binnen Uithoorn hun adres
willen vermelden in de gemeentegids dan kunnen zij dit doen door:
- Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Uithoorn)
- Telefonisch (0223) 673010

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 vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (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.

Makkelijk Melden App

Nieuwe gemeentegids Uithoorn in de maak

Akse Media uit Den Helder is begonnen met het controleren van
de adressen voor de gemeentegids Uithoorn 2020. Organisaties
die vorig jaar in de gemeente gids
vermeld stonden krijgen hierover
een e-mail om hun adresgegevens te controleren. Organisaties
zonder vermelding van mailadres
worden door Akse Media gebeld.
De gemeentegids die de gemeente Uithoorn samen met Akse Meia uitgeeft, is e enige offici le
gemeentegids waaraan de gemeente haar medewerking verleent. De gids wordt huis-aanhuis verspreid.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 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 bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt e rechtbank grif ekosten in rekening Het besluit
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen
at er geen gebruik wor t gemaakt van e vergunning, kan een ‘voor
lopige voorziening’ wor en aangevraag

-

Schriftelijk: Akse Media (t.a.v.
Gemeentegids Uithoorn),
Postbus 6033, 1780 KA Den
Helder.

Let op:
Wijzigingen en/of aanmeldingen
voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot uiterlijk week 34, 23
augustus 2019.
Digitale gemeentegids
De gemeentegids Uithoorn vindt
u ook digitaal. Deze internet-gemeentegids is altijd actueel, alle
wijzigingen worden daarin meteen verwerkt. Ook kan deze digitale gids is drempelvrij. Dit betekent dat de site goed toegankelijk
is voor iedereen inclusief ouderen
en mensen met een functiebeperking. Ook is het mogelijk om de
gids in drie verschillende aangepaste leesvormen op te vragen: in
braille, grootlettertype of gesproken als daisy-cd-rom. Adres digitale gemeentegids:
www.uithoorn.smartmap.nl

Evenementen in Uithoorn
23 augustus
31 aug t/m 3 sept
6 t/m 8 sept
28 sept
9 november

Foodtruckfestival
Kermis De Kwakel
3 Nations Cup BMX 2019
Red Ball Express
Kadomarkt

Wist je
dat?
Als je minder mobiel bent en
voor vervoer afhankelijk bent
van anderen, dan kan ANWB
AutoMaatje Uithoorn uitkomst
bieden. AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige
chauffeurs met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren tegen een onkostenvergoeding (30 cent per
km). Bijvoorbeeld om naar het
klaverjassen te gaan, de dokter, naar de markt of bij iemand
op bezoek te gaan. Elke rit is
meer dan vervoer alleen. De

vrijwillige chauffeur kan eventueel mee naar een doktersbezoek of boodschappen doen.
Voor meer informatie of
vragen is ANWB AutoMaatje Uithoorn bereikbaar via automaatje@
uithoornvoorelkaar.nu of
0297-303103. Of kijk op
uithoornvoorelkaar.nu en
zoek op ‘ utomaat e’ u
toMaatje gaat ook in de zomer gewoon door.
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Uithoorn
- 2019-052387, Industrieweg 22, het planologisch strijdig gebruik sportschool Fit2go (ontvangen 17-07-2019);
- 2019-052895, Randhoornweg 120, het vergroten van het clubhuis van
A.K.U. (ontvangen 21-07-2019);
- 2019-053010, Amstelstraat 10, het herfunderen van de bestaande bouweenheid (ontvangen 22-07-2019);
- 2019-053953, Schans 3, het wijzigen van de gevel en het maken van loggia’s ontvangen 2
2
2
, lfons ri nslaan , het restaureren, aanpassen, isoleren
van de Hoeksteen en het saneren van asbest (ontvangen 26-07-2019);
- 2019-054920, Grauwe Gans 43, het vergroten van de woning (ontvangen 26-07-2019);
- 2019-054941, Zijdelveld 58 en 58A, het oprichten van een dubbele woonhuis (ontvangen 26-07-2019);
- 2019-055515, Randweg 141, het vervangen van gevelbeplating en het
verbreden van laaddocks (ontvangen 31-07-2019).
BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2019-027528, Heijermanslaan, het oprichten van drie appartementengebouwen (buitenbehandeling verzonden 22-07-2019).
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
- 2019-021103, Dwarsweg 15, het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw (verzonden 22-07-2019);
- 2019-041679, Chrysantenlaan 13, het plaatsen van een dakkapel en het
realiseren van een dakopbouw (verzonden 25-07-2019).

Uithoorn
- 2019-048086, Prinses Christinalaan 98, het plaatsen van een dakkapel
(verzonden 25-07-2019);
- 2019-039362, Waterhoen 19 tot en met 34, Vogellaan 23 tot en met 35,
Knobbelzwaan 42 tot en met 58 en Winterkoning 20 tot en met 40, het
bouwen van 34 woningen Legmeer West (verzonden 29-07-2019);
- 2019-044753, Schans 23, het maken van een trapgat (verzonden 30-072019).
OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2019-053588, Zijdelwaardplein 62, aanvraag Exploitatievergunning horecabedrijf Brownies&downieS (ontvangen 22-07-2019);
- 2019-051623, Kazemat, melding buurtbarbecue op 31 augustus 2019
(ontvangen 15-07-2019);
- 2019-052085, Arthur van Schendellaan 40-44, aanvraag vergunning verkoop consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2019 (ontvangen
17-07-2019).
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
2
, venemententerrein e wakel, onthef ng art
rank
en horecawet voor Kermis De Kwakel van 30 augustus t/m 3 september
2019 (verzonden 30-07-2019);
- 2019-050687, buurtbarbecue (vergunningsvrij evenement) Graslaan op
28 september 2019 van 15.00 tot 23.00 uur (verzonden 31-07-2019);
- 2019-035515, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Red Ball Express 2019 -75th Anniversary op 28 september 2019
van 12.00 tot 14.00 uur (verzonden 01-08-2019).
Uithoorn
- 2019-043822, Colijnlaan 38-46, het plaatsen van twee afvalcontainers op
19 juni 2019 (verzonden: 19-07-2019);
- 2019-042959, Vuurlijn 24, evenementenvergunning Jeugdweekend HSV
Thamen op 24 en 25 augustus 2019 (verzonden 22-07-2019);
- 2019-046781, Arthur van Schendellaan 100a, evenementenvergunning
Speel Mee Uithoorn van 19 t/m 23 augustus 2019 (verzonden 25-072019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn en De Kwakel
- 2019-052321, vergunning plaatsen driehoeksborden voor de dag van de
Vrijwilliger op 21-09-2019 van 7 tot 21-09-2019 van (verzonden 25-072019);
- 2019-050917, vergunning plaatsen driehoeksborden voor de campagne
Bob Zomer van 5 tot 19-08-2019 (verzonden 25-07-2019);
- 2019-054781, vergunning plaatsen driehoeksborden 3-Nations BMX-cup
van 31 augustus t/m 8 september 2019 (verzonden 30-07-2019);
- 2019-053971, ophangen spandoek voor Hollands aan de Amstel op 31
augustus 2019 (verzonden 30-07-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
AANSLUITING FIETSPAD CARTOGRAFIELAAN/ROTONDE
KONINGIN MÁXIMALAAN
Vanuit Park Krayenhoff is vanaf de Cartografielaan het fietspad doorgetrokken en aangesloten op de rotonde bij het gezondheidscentrum Waterlinie aan e oningin
imalaan te ithoorn Voor etsers is het nu moge
lijk vanuit twee richtingen het terrein van het gezondheidscentrum op te rijden, waarbij dit voorheen slechts vanuit één richting kon. Tevens is er nu een
oorgaan e route voor etsers vanuit e oningin
imalaan naar eer
wi k est et het aansluiten van het etspa vanaf e artogra elaan op
de rotonde aan de Koningin Máximalaan, ter hoogte van het gezondheidscentrum aterlinie, kri gt e roton e voor etsers bi na een volle ig karakter
Dit betekent dat voor automobilisten ook een eenduidigere situatie ontstaat,
omdat zowel op de afslag naar de Faunalaan, de kruising op de
doorgaande route van de Koningin Máximalaan én de afslag naar het gezon hei scentrum vanuit bei e richtingen etsverkeer kan kruisen at aar
bij voorrang heeft op het overige verkeer. Het gezondheidscentrum is nu vanuit ark ra enhoff voor etsers makkeli k bereikbaar zon er at zi om moe
ten rijden via de Watsonweg of de Vuurlijn.
VTH BELEID, REGIONAAL UNIFORM UITVOERINGS- EN
HANDHAVINGSBELEID NZKG 2019-2022
Op 8 juli 2019 heeft het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn het Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid
NZKG 2019 t/m 2022 voor de door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uit te voeren taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht
en handhaving vastgesteld.
Samenvatting
Het Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019-2022
betreft het in regionaal verband afgestemd uniform kader waarin is beschreven hoe de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van de milieuregelgeving binnen het omgevingsrecht plaats vindt door
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN VINCKEBUURT,
EERSTE HERZIENING
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend
at het ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ als ver
vat in plani enti catieco e
H V
met
ingang van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober
2019 ter inzage ligt.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
Toelichting
Het plan wijzigt het bestemmingsplan Vinckebuurt waardoor het planologisch mogelijk wordt om drie vrijstaande woningen te realiseren aan de Amstel. Het plangebied van het onderhavige ontwerpbestemmingsplan ligt midden in de Vinckebuurt, in het deelgebied de Amstellint. Het bevindt zich op
de hoek waar de Wilhelminakade grenst aan de Burgemeester Brautigamlaan. In het stedenbouwkundig plan voor de Vinckebuurt was er rondom een
waardevolle, te handhaven rode beuk aan de Wilhelminakade ruimte voor

drie vrijstaande huizen. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze beeldbepalende boom niet behouden kan worden, omdat de grond waarin de boom
staat vervuild is. De grond kan niet gereinigd worden zonder de boom onherstelbaar te beschadigen. De boom is inmiddels gekapt en wordt op een
andere plek in de openbare ruimte van de wijk vervangen door drie nieuwe
rode beuken. Dit biedt ruimte om de ligging van de drie woningen op deze
kavels aan te passen. Hierdoor liggen de woningen niet meer geheel in de
bouw- en bestemmingsvlakken van het uitwerkingsplan Vinckebuurt en is er
een nieuw bestemmingsplan nodig. Het onderhavige bestemmingsplan zal,
na vaststelling door de gemeenteraad van Uithoorn, de planologische basis
bieden voor het verlenen van de omgevingsvergunningen voor deze drie vrijstaande woningen in hun nieuwe situering.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ ligt vanaf 22
augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in de hal van het
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De
gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

WWW.UITHOORN.NL

Investeren in integreren

LEZERSPOST

Dat is één van de taakstellingen
van Stichting Pavones (gevestigd in buurtstudio Pavones in
het Buurtnest)in Uithoorn waarmee zij vanaf de oprichting vanaf
april 2015 zijn gestart. “Op 29 april
2015 zaten we met het nieuwe
bestuur bij de notaris om officieel
als stichting ingeschreven te worden. Belinda, afkomstig uit Ghana,
Khadra afkomstig uit Somalië en
ik met mijn roots in Suriname, waren klaar om deze klus aan te pakken. Als vrijwilligers wilden zij, zoals destijds in de statuten is vastgelegd, alle vrouwen in Uithoorn,
zonder daarbij onderscheid te
maken naar leeftijd, nationaliteit
of religie, op een educatieve, recreatieve of duurzame wijze met
elkaar in contact brengen ter bevordering van hun sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling
en daarbij via de vrouwenstudio
Pavones een toegankelijke ontmoetingsplaats creëren waar men
kan samenkomen, ontmoeten en
samen kunnen werken aan hun
leerdoelen. Daarnaast biedt de
stichting een omgeving voor vrijwilligers om te werken met vrouwen. Een hele mond vol, maar dit
is wel ons uitgangspunt geweest”,
aldus bestuursvoorzitter Mavis
Liesdek. “Geen van ons had ervaring met bestuurlijke taken en dat
was best heel erg moeilijk in het
begin. De gemeente had er gelukkig voor gezorgd dat er ondersteuning kwam, voor hulp bij beleidsmatige, financiële en maatschappelijke zaken”.

het kind als het om nieuwkomers
gaat en zo worden allerlei nieuwe
relaties opgebouwd. Daar heeft
de hele wijk profijt van: wederzijds respect en begrip maakt een
wijk beter, gezelliger en veiliger.
De aanwezigheid van Arabische,
Aziatische, Afrikaanse, Zuid-Amerikaans en Europese vrouwen, die
elk hun eigen religie en cultuur
bij zich dragen, is juist zo prachtig, wetende dat ze geweldig kunnen samenwerken. Al die verschillende culturen vind je terug in
de kleuren van de veren van de
pauw, waaraan we de naam van
onze buurtstudio en stichting Het huidige bestuur van links naar rechts: Giovanna Karstens, Mavis Lieshebben ontleend. Zo investeren dek en Mimi Kim. (Khadra Ahmad ontbreekt op deze foto).
wij in integreren en participeren
en daar ben ik eigenlijk best heel zoek naar 2 vrijwilligers, die onder re vaardigheden, neem dan snel
trots op. Wetende dat we met een regie van Pavones en het Taalhuis, contact op met projectcoördinaheel klein bedrag aan subsidie dit de digitale vaardigheidscursussen tor Taalhuis Claudia Prange, waarallemaal voor elkaar hebben kun- kunnen gaan opzetten met de mee wij heel nauw samenwerdaarbij horende werkzaamheden, ken. Zij is telefonisch bereikbaar
nen krijgen”, aldus Mavis.
zoals: vrijwillige docenten werven via 0297-230280 of via c.prange@
en aannemen, publiciteit genere- stdb.nl. Wegens vakantie is PavoTaallessen
“Inmiddels hebben we ook man- ren zodat de doelgroep de cursus nes gesloten en zijn we dus lasnen aan onze studio verbonden, weet te vinden, facilitair moet het tig bereikbaar en willen je wel de
zij komen hier veelal voor de taal- geregeld worden, uitbreiding van gelegenheid bieden gelijk te kunlessen. Daarmee staan we open laptops door middel van fond- nen reageren. “Al met al heeft Pavoor iedereen en zijn we klaar sen werven, samenwerking zoe- vones niet alleen anderen, maar
voor de volgende stap: uitbrei- ken en aangaan om het aanbod mij ook heel veel geleerd. Invesding van de activiteiten en de ver- zo breed mogelijk beschikbaar teren in integreren gaat niet alhuizing naar de nieuwbouw over te maken, resultaten en effecten tijd om geld, maar de tijd nemen
zo’n twee jaar. We gaan vanaf meten. Hiervoor hebben wij zelf om open te zijn naar elkaar, conseptember starten met de Pavo- als bestuur niet helemaal de kwa- tact te maken, ieders kwaliteit te
nes buurtkamer: iedereen is wel- liteiten in huis. Voel je tijdens het zien, vertrouwen te hebben in elkom op de vrijdagochtend, met lezen van dit stuk jouw betrok- kaar en van elkaar kunnen leren.
ruimte voor informatie ochten- kenheid, krijg je gewoon zin om dat zijn belangrijke waarden die
den met een gastspreker, gezond- invulling te geven aan deze vrij- de samenleving nodig heeft. Dat
heid, laagdrempelig bewegen willigersfunctie bij onze prachti- kost geen geld, maar levert wel
(beweegkamer), goede voeding, ge stichting en heb je aantoonba- maatschappelijke winst op!”
koken en natuurlijk groeten, ontVoor elkaar
moeten en delen. Hoe meer ver“Pavones moet een plek zijn voor binding we kunnen maken, hoe
elkaar en door elkaar”, vervolgt beter het is. Ook signaleerden wij
Mavis. “De vrouwen die hier ko- de behoefte aan de ontwikkeling
men voor bijvoorbeeld de taal- van digitale vaardigheden van onlessen, de naailessen of de infor- ze bezoekers en gaan we samen
matie ochtenden, leren elkaar met het Taalhuis starten met cur- Zaterdag 3 augustus reed John gekeken hebben naar deze wedop die manier kennen. Zij kun- sussen. Allereerst voor de doel- Tromp naar zijn eerste overwin- strijd. Waarom? Omdat zij tot de
nen met elkaar en van elkaar le- groep laaggeletterden en anders- ning in de Ronde van Veenen- favorieten gerekend mogen worren. Door de vrouwen aan te spre- taligen en hopen daarna ook kor- daal bij de 60+. Er waren vele de- den. Heel erg veel gebeurde er
ken op wat ze kunnen, groeit het te digitale cursussen aan te kun- marrages maar die liepen op niets niet in de 68 kilometer lange wedzelfvertrouwen en zijn ze ook be- nen bieden voor elke geïnteres- uit, waardoor de peloton spurt strijd. Het tempo werd hoog gereid wat terug te doen. Zo helpen seerde inwoner van de gemeen- de overwinnaar moest opleve- houden door onder andere Team
ze met het schoonhouden van te. Om dit allemaal op een goe- ren. Tromp ging als 2e de spurt Sunweb (met ex-winnares Coryn
Pavones, helpen ze met vertalen de duurzame manier te organise- aan en klopte Jan van de Wel, die Rivera binnen de gelederen), Hiwaar nodig, geven ze uitleg over ren, zodat continuïteit geborgd is, 2e werd. Rinus Cerfontain 3e, Piet tec Products (met Lucy Garner),
bijvoorbeeld schoolse zaken van hebben we hulp nodig. Wij zijn op Kralt 4e, Benno Pauw 5e en Arie Virtu (Marta Bastianelli) en WNT
Blomberg 6e. Ben de Bruin finish- Rotor (Kirsten Wild), waardoor
te in peloton.Donderdag 1 augus- nauwelijks serieuze aanvalspotus waren de UWTC renners Leen gingen het vermelden waard waBlom en Guus Zantingh naar het ren. In de laatste ronde kwamen
Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
LandvanMaas en Waal gereisd het sprinttreintje van WNT Rotor
Tel: 088-0064673
om daar te starten in Brakel voor in rap tempo opzetten. Wild werd
rondevenen@amivedi.com
een veteranen wedstrijd. Vanaf goed afgezet, waarna Wiebes de
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
de start werd er hard gereden en sprint van ver aanging. Op dat
www.amivedi.nl
hierdoor ontstond er na 15 minu- moment vond er een grote valten een kopgroep van 8 renners partij op de tweede rij plaats. Wiemet daarbij de beide UWTC ren- bes kreeg daar niks meer van
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
ners. De renners werkten goed mee: de Nederlands kampioevoor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
samen en bouwden een mooie ne leek op de weg naar de zege
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
voorsprong op. In de laatste ron- te zijn, maar zij werd in extremis
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthoude probeerden nog enkele ren- nog gepasseerd door Wild. Wild
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartners te ontsnappen maar kregen schreeuwde het na de finish uit
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
niet de ruimte. De wedstrijd werd van vreugde, maar na het terugvele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
overtuigend gewonnen door kijken van de beelden werd beof andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
Guus Zantingh uit Mijdrecht, 2e sloten om de renster van WNT Roopnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
werd Piet Gruteke uit Rotterdam tor te diskwalificeren. Wild had de
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
en 3e was Gerard Albrink uit Uit- grote valpartij veroorzaakt door
geest. Leen Blom finishte als 8e.
van haar lijn te sprinten. DaarVermist
door werd Wiebes alsnog de win• 1495466, 27-7-2019, Kat, Lien, poes, EUROPESE KORTHAAR OF
Lorena wint in Londen
nares van de Prudential RideLonHUISKAT, CYPERSROOD met WIT. Cypers rood met een klein
Lorena Wiebes heeft zaterdag 3 don Classique. (bron wielerflits.nl)
beetje creme/wit rond de mond, en in de punt van de staart.
augustus de door een grote valHeeft een pluizige vacht. Rietvoorn, Wilnis.
partij ontsierde Prudential RideL- Ronde van Oostzaan
• 1497208, 23-7-2019, Kat, Jonas, kater, gecastreerd, EUROPESE
ondon Classique gewonnen na de Zondagmiddag 4 augustus stond
KORTHAAR OF HUISKAT, CYPERS BRUINZWART (GESTREEPT)
diskwalificatie van Kirsten Wild. Jeroen Breewel aan de start bij de
met WIT op de kin, bef, en borst. Witte tenen aan de voorpoElisa Balsamo werd tweede, Coryn ronde van Oostzaan. Jeroen Breeten. witte sokken aan de achterpoten. Meerkoetlaan , VinkeRivera derde. De Prudential RideL- wel zat direct met twee in een
veen.
ondon-Classique is het sprinters- ontsnapping die uitgroeide naar
bal voor de vrouwen. ’s Werelds zeven. De kopgroep werkte goed
Gevonden
snelste vrouwen namen het zater- samen en reed steeds verder weg.
• 1498479, 3-8-2019, Knaagdier/Haasachtige, KONIJN, ROOD
dag voor de koninklijke ogen van In de sprint werd Jeroen derde.
met een wit neusje, een smal streepje wit op het voorhoofd,
Buckingham Palace tegen elkaar Jeroen pakte wel de leidersprijs.
en lange plukjes haar op z’n koppie. Rechterpootje is wit. Klein
op. Kirsten Wild, Lorena Wiebes, Mooi werk van de medewerker
tam konijntje. Paltrok, Mijdrecht.
Marianne Vos, Marta Bastianelli van UWTC sponsor van Rijn fieten Jolien D’Hoore zullen erg uit- sen in Vrouwenakker.

Winst voor UWTC veteranen
John Tromp en Guus Zantingh

Open brief aan B&W en
Raad van Uithoorn

Over overlast van vliegtuigen,
tractoren en bestuurders
Een vreemde wereld waar we in
leven. In het voorbije jaar is wel
helder geworden dat de hele regio inclusief Uithoorn wel klaar
is met de sterk toenemende
vliegtuigherrie en andere vliegoverlast en dat de luchtvaartsector eerst afspraken moet nakomen voor verder kan worden gepraat. Toch heeft ons gemeentebestuur gemeend dat
na de zomer onderzocht moet
worden of het echt te erg is. Wat
ons betreft een dwaling, en in
wiens belang? Jawel, dat besluit
kwam toevallig vlak nadat minister Van Nieuwenhuizen ons
nog 40.000 extra vluchten beloofde en Schipholbaas Benschop een achterkamertjesgesprek had in ons gemeentehuis.
Wij zijn het zicht kwijtgeraakt
over hoe de bestuurlijke dwaling destijds, toen Uithoorn de
Irenebrug helemaal wilde dichtgooien, inmiddels in stapjes en
gelukkig is omgezet in een goed
plan en een brug die naar twee
richtingen open blijft. Dit alles
heeft onze gemeente tien jaar
op totaal onproductieve wijze
bezig gehouden. Heeft wellicht
de nieuwe burgemeester die
dwaling weten te beëindigen?
Nu lezen we (N. Meerbode 31
juli) dat ons gemeentebestuur
blij is (!) met een gerechtelijke
uitspraak dat die andere overlast, landbouwvoertuigen door

ons dorp, mag worden weg gediscrimineerd. Dit ondanks zeer
terechte bezwaren van onder
meer onze buurgemeenten en
in dit klimaattijdperk volstrekt
niet meer te snappen milieuschade door al dat omrijden,
tot 17 km. voor een enkeltje. De
zaak dateert uit begin 2016 en
het ging toen over een tijdelijk
verkeersbesluit. Dat is met het
nieuwste ontwerp, meer groen
en rotondes, nu niet meer relevant. Wij gaan er graag van
uit dat de bestuurder ook deze
dwaling op korte termijn herstelt. Want ook een landbouwer
mag zijn brood verdienen en
via de kortste route van A naar
B. Hij dient zeker niet gestimuleerd te worden dan maar “over
de schutting?” door ons andere dorpscentrum in De Kwakel
te rijden.
Als vrijheid van de een ten koste
gaat van de vrijheid van de ander is het geen vrijheid. Wat let u
dan om beter te kijken of u wel
acteert als bestuurder van de
hele gemeenschap? Is die onbalans in uw beleid inzake echte overlast weren van vliegtuigen en vermeende overlast weren van tractoren wel uit te leggen? Wij horen het graag van U.
Ad de Kort, Gerard Troost, Wim
Wahlen (Initiatiefgroep Langebrug Uithoorn)

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gratis dansmiddag voor
alleenstaande ouderen
Ook deze zomer organiseert de
stichting Tjitze Hesselius weer
verschillende activiteiten voor
alleengaande ouderen. Afgelopen week werd er gevaren op de
Vinkeveense Plassen en de week
daarvoor bezochten ze het Lakenhal museum in Leiden. Laatste zomeractiviteit is Het Danspaleis op 19 augustus a.s. in de Willisstee in Wilnis.

van polonaise tot rock-‘n-roll: met
Het Danspaleis is het altijd bal. Uiteraard kun je ook met je rollator
of rolstoel de dansvloer op.

Vrijwilligers
Inmiddels hebben ze ook een
flink aantal jeugdige vrijwilligers
gevonden die komen dansen
met de senioren. Samen dansen
is heerlijk om te doen, aarzel niet
en meld je nu aan. De activiteiVanaf 13.30 uur worden de seni- ten van de stichting Tjitze Hesseoren ontvangen met een heerlijk lius zijn voor alleengaande senigebakje en thee en koffie. En dan oren en gratis toegankelijk, aangaan de ‘voetjes’ van de vloer. Het melden is wel verplicht. Dat kan
Danspaleis een ouderwets ge- via info@tjitzehesselius.nl of als
zellig dansfeest voor iedereen u geen internet heeft via de Serdie van swingen houdt. De Pla- vicepunten. Uiteraard kunt u ook
tenDraaier trekt oude krakers uit weer thuis worden opgehaald
de koffer van de sterren van wel- om naar de activiteiten te koeer, zoals Johnny Hoes, Louis Pri- men. Vergeet dan niet om ook uw
ma, Lieve Hugo en Doris Day. Van adres en telefoonnummer door
meezinger tot tranentrekker, van te geven. Ook nu weer geldt vol
Merengue tot Engelse wals en = vol.

