(Financiële) ondersteuning
voor lokale initiatieven

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
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

DE SCHANS
I N LO O P 12.45 U U R
E I N D E 16.00 U U R

START 200 JAAR GEMEENTE UITHOORN
13.00 UUR
mers ook aankloppen bij het Initiatievenfonds. Het Initiatievenfonds wil inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel
stimuleren maatschappelijke initiatieven te ontplooien. Naast deze twee, zijn er nog meer fondsen
die aangesproken kunnen worden. Meer informatie op www.uithoorn.nl en tik als zoekopdracht
‘ondersteuning bij initiatieven’ in.

OPENING BURGEMEESTER
MUZIEK & ZANG

VANAF 13.30 UUR

SPORT, SPEL & GAMES VOOR KINDEREN
CULTUUR
GRATIS TOEGANG
GEHELE PROGAMMA

WWW.UITHOORN.NL

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

De Kwakel, Uithoorn en
Thamen, 200 jaar samen!

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.

Vanaf 10 februari 1820 zijn De Kwakel, Uithoorn en Thamen één
gemeente. Dit historische hoogtepunt naast de overdracht naar
de provincie (Noord-)Holland op 1 oktober 1819 willen we met
alle inwoners en ondernemers een jaar lang vieren.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Opruimactie fietswrakken
Onze surveillanten geven alle fietswrakken vanaf 7 oktober een speciale sticker. reft u zo’n gele waarschuwingssticker op uw fiets, haal
de fiets dan zelf van de openbare
weg voordat de gemeente dit doet.
Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober 2019 haalt de gemeente de
fietsen weg die een sticker hebben
en slaan deze tijdelijk op bij de gemeentewerf.

heeft dan de gelegenheid om uw
fiets op te halen na het verwijderen. Om uw fiets mee te kunnen
nemen moet u aantonen dat de
fiets uw eigendom is door middel
van een aankoopbewijs registratie
code of fietssleutel. Neemt u ook
een geldig Identiteitsbewijs mee
De fietswrakken die niet zijn opgehaald, worden na 13 weken afgevoerd en vernietigd.

Fiets kijkdagen
Op woensdag 16 en vrijdag 18
oktober 2019 van 13.00 uur tot
15.00 uur zijn de fietskijkdagen ingepland bij de gemeentewerf op
de industrieweg 25 in Uithoorn, U

Contact met surveillanten
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant van
de gemeente Uithoorn via (0297)
513 111 van maandag t/m vrijdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Nationale recycleweek
14 tot 21 oktober

“Eén jaar lang willen we extra aandacht besteden aan onze inwoners van de gemeente Uithoorn. Extra evenementen naast
de reguliere evenementen, sport-, kunst en cultuuractiviteiten
kunnen worden georganiseerd door organisaties en inwoners”,
aldus burgemeester Pieter Heiliegers. Op zaterdagmiddag 12
oktober is de feestelijke start. U komt toch ook? Kijk voor meer
informatie op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar

FEESTJAAR
EVENEMENTEN
MUZIEK & ZANG

Gem

Een leuk idee of initiatief? En
heeft u hier (financiële) ondersteuning bij nodig? In Uithoorn
zijn naast de gemeente diverse
organisaties actief die verschillende vormen van ondersteuning
bieden.
Denk aan bijvoorbeeld Stichting
Burgemeester Kootfonds. De
stichting verleent financiële steun
aan verenigingen, instellingen,
organisaties en personen die binnen de gemeente werkzaam zijn
op het gebied van sport, cultuur
en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zij kunnen op grond van
hun activiteiten n financiële positie, aanspraak maken op steun
van de stichting. Maar in Uithoorn
kunnen inwoners en onderne-

12 OKTOBER

Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feestjaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd teruglezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar
1 oktober

Kunstestafette met expositie
‘gezichten van Uithoorn’

12 oktober

Feestelijk opening feestjaar
Uithoorn 200 jaar

Wist je
dat?
De gemeente Uithoorn heeft
verschillende regelingen
die inwoners met een krappe beurs kunnen ondersteunen. Wist je bijvoorbeeld dat
schoolgaande kinderen in Uithoorn een bijdrage kunnen
krijgen voor het kopen van
een computer of laptop? En
dat volwassenen met een laag
inkomen een financiële bijdrage kunnen krijgen voor sociale, culturele, sportieve of educatieve activiteiten? Hiermee
kun je bijvoorbeeld lid worden
van een vereniging, een cursus volgen of naar een (theater) voorstelling gaan. En zo
zijn er nog meer regelingen!
De gemeente wil deze ‘e tra’s’
meer onder de aandacht bren-

WWW.UITHOORN.NL

gen bij inwoners. Want niet iedereen weet dat ze bestaan of
waar ze recht op hebben. Verderop in deze krant vind je vandaag een dubbele pagina van
de gemeente waar veel minimaregelingen op staan. Ook
staat er informatie op over toeslagen en hoe je hulp kan aanvragen als je schulden hebt.
Op deze pagina is tevens een
‘financiële check’ te vinden, zodat je gelijk ziet of je met jouw
inkomen in aanmerking komt
voor (één van) de regelingen.
Kijk ook eens op
www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen.

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) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.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 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.
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 wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

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 de rechtbank griffiekosten 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 dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige 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 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.
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.officielebekendmakingen.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’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

-

TER INZAGE

Ontwerpbestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’. Inzageperiode van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober
2019 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, De heer
L. Schuijt (0297) 513 111.
Ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 bestemmingsplan. Inza-

-

geperiode van donderdag 5 september tot en met woensdag 16 oktober 2019. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513 111.
Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en
Prins Bernhardlaan fase 1 en ontwerp-omgevingsvergunning t.b.v. de
bouw van 18 woningen. Inzageperiode vanaf donderdag 19 september
2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019. Inlichtingen bij de afdeling
wonen en werken, De heer L. Schuijt (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
- 2019-068763, Noordzuidroute (van Hoofdweg tot Bedrijvenweg ter
hoogte van nr. 8), het aanleggen van een glasvezelnetwerk (ontvangen
13-09-2019).

Uithoorn
• 2019-069354, P.C. Hooftlaan 1, het wijzigen van de voorgevel van de
woning (ontvangen 16-09-2019);
• 2019-070739, Kuifmees 119, het plaatsen van een steiger (ontvangen
19-09-2019).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2019-070739, Thamerweg 63, het bouwen van een schuur (verzonden
25-09-2019).

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.

Uithoorn
- 2019-063750, Nijhofﬂaan 38, het wijzigen van de gevel en het maken
van een doorbraak (verzonden 20-09-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
• 2019-067146, evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning Foodtruckfestival op 30,31 mei en 1 juni 2020 (ontvangen 1009-2019);
• 2019-065581, aanvraag evenementenvergunning schaatstoertocht
Poldertocht De Kwakel - Uithoorn 2018 /2019 (ontvangen 04-09-2019);
• 2019-07526, plaatsen reclameborden ‘Startschot 200 jaar Uithoorn’ van
30 september t/m 12 oktober 2019 (ontvangen 23-09-2019).
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
- 2019-052648, Poelweg 2, Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor
5 oktober 2019 (verzonden 17-09-2019).

Uithoorn
- 2019-068248, parkeerplaats Heijermanslaan plaatsen afvalcontainer
op 1 oktober 2019 (verzonden 17-09-2019);
- 2019-070064, Marktplein 2, plaatsen afvalcontainer van 23 t/m 26 september 2019 (verzonden 24-09-2019)
- 2019-07526, plaatsen reclameborden ‘Startschot 200 jaar Uithoorn’ van
30 september t/m 12 oktober 2019 (verzonden 26-09-2019);
- 2019-067778, Dorpstraat 41, vergunning verkoop consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 december 2019 (verzonden 27-09-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- 2019-063553, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit op 9-11-2019 (verzonden 17-09-2019));

-

2019-063554, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit op 19-10--2019 (verzonden 17-09-2019);
2019-06356, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit
op 27-12-2019 (verzonden 17-09-2019);
2019-063557, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit op 24-12-2019 (verzonden 17-09-2019);
2019-063559, Drechtdijk 21, melding kennisgeving incidentele festiviteit op 31-12-2016 (verzonden 17-09-2019).

Uithoorn
- 2019-060531, Schans 108, melding kennisgeving incidentele festiviteit
op 19-10-2019 (verzonden 17-09-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

TIJDELIJKE AFSLUITING GEDEELTE EUROPAREI IN UITHOORN
Na de sloop van De Gaspariﬂat is de reeds eerder ingestelde tijdelijke afsluiting van een gedeelte van de Europarei ca. 100 m verplaatst in oostelijke richting. De wegomleiding en bebording zijn gelijk gebleven. Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant (zie kader digitale bekendmakingen).
REGELING KLACHTENBEHANDELING DUO+ 2019 VASTGESTELD
Op 10 september 2019 heeft het college de Regeling klachtbehandeling
Uithoorn 2019 vastgesteld. In de regeling wordt een klachtbehandeling in
drie fasen omschreven. De eerste fase is de informele fase waarbij in een
gesprek tussen klager en klachtbehandelaar wordt getracht de klacht direct op te lossen. Is de klacht niet tot tevredenheid van klager opgelost,
dan staat de formele procedure en daarna behandeling door de ombudsman open.

De gemeente Uithoorn heeft de uitvoering van een aantal taken middels
een gemeenschappelijke regeling neergelegd bij de door de gemeenten
Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel opgerichte organisatie Duo+. Dat betekent dat inwoners ook te maken kunnen krijgen met gedragingen van
ambtenaren die via Duo+ worden ingezet door de gemeente Uithoorn. Een
klacht over een ambtenaar werkzaam voor Duo+ zal in beginsel door Duo+
worden behandeld.
Het bestuur van Duo+, waarvan de burgemeester van Uithoorn deel uitmaakt, heeft op 9 juli 2019 de Regeling Klachtbehandeling Duo+ 2019 vastgesteld. Deze regeling borgt dat klachten die bij Duo+ worden ingediend
op dezelfde wijze worden behandeld als klachten die bij de gemeente Uithoorn binnenkomen. Met de nieuwe klachtenregelingen beoogt het college inwoners die zich met een klacht tot het bestuursorgaan wenden beter
van dienst te zijn en tegelijkertijd de voorwaarden te scheppen om meer te
leren van klachten. Via de website en de balie op het gemeentehuis van
Uithoorn kunt u de Regeling klachtbehandeling Uithoorn 2019 en de Regeling klachtbehandeling Duo+ 2019 inzien.
VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN ZEVENBLAD,
VELDMUIS EN BRUNEL
De gemeente Uithoorn heeft een drietal nieuwe locaties aangewezen voor
laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het elektrisch opladen van motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:
- Parkeerterrein Zevenblad tegenover Zegge 104;
- Veldmuis tegenover Dwergmuis 10;
- Brunel t.h.v. huisnummer 12.

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens
zijn met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking bezwaar
maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat
het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.
AANPASSING BELEID UITGIFTE SNIPPERGROEN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat het beleid
voor de uitgifte van snippergroen, zoals opgenomen in paragraaf 4.4 “Uitgifte van grond” van de Nota Grondbeleid Uithoorn, als volgt is aangepast:
- Maximaal 20 m2 grond kan als snippergroen worden uitgegeven.
- Op plaatsen waar grond al collectief middels bruikleenovereenkomsten
(voorheen: ingebruikgevingsovereenkomsten) is uitgegeven aan bewoners, wordt deze vorm van uitgifte als maatwerkoplossing mogelijk gemaakt.

Deze beleidswijziging treedt één dag na deze publicatie, op 3 oktober
2019, in werking.
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Gemeente werkt aan nieuwe
koers sociaal domein
Uithoorn – Wethouder Ria Zijlstra ( sociaal domein) opende vorige week in De Schutse de startbijeenkomst Koersplan Sociaal
Domein Uithoorn. Samen met inwoners en zorgpartners kijkt de
gemeente de komende maanden
naar een nieuwe aanpak voor het
sociaal domein.
Het Koersplan wordt in 2020 aan
de gemeenteraad voorgelegd.
Wethouder Ria Zijlstra bij de opening: “Het sociaal domein gaat
over het leven van mensen in
Uithoorn en De Kwakel. Mensen

die opgroeien en zelfstandig willen wonen, werken en meedoen.
Maar ook mensen die ouder worden, en meer afhankelijk.” De gemeente heeft daarin een belangrijke opdracht. Ze biedt ondersteuning als inwoners zichzelf
niet kunnen redden, ook niet met
hulp van familie of mensen uit de
buurt.
En de gemeente kan helpen professionele zorg te mobiliseren als
inwoners die nodig hebben, bijvoorbeeld bij geestelijke problemen of verslaving.

Rolstoelgasten van de
Zonnebloem naar Artis

Brede opkomst
Zo’n 70 deelnemers kwamen op
de Startbijeenkomst af, onder
meer van Repair Café Uithoorn,
Het Taalhuis, Rabobank, De Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Brijder Preventie, organisaties uit de
kinderopvang en Uithoorn voor
Elkaar.
Samen bespraken zij nieuwe manieren om mensen in de gemeente te ondersteunen. En hoe de gemeente haar dienstaanbod daarop kan afstemmen. Wethouder
Zijlstra was tevreden over de brede opkomst. “Juist voor het sociaal domein geldt: Uithoorn maken we samen!”
Pop-upontmoetingen
De komende maanden houdt de
gemeente op verschillende plekken in Uithoorn pop-upontmoetingen met inwoners. Hier kan
iedereen ideeën, ervaringen en
meningen laten horen over het
sociaal domein. Over hulp bij
taalproblemen of bij geestelijke problemen. Over armoede en
schulden, overgewicht en bewegen. Over eenzaamheid, buurtgevoel en het effect van bijvoorbeeld woningrenovatie. Over dementie, scheiding en werkeloosheid, over leven met een beperking. De data en locaties van de
pop-upontmoetingen zijn te vinden op www.uithoorndenktmee.
nl. Kijk onder Projecten, Koersplan Sociaal domein.

Uithoorn - Al jaren gaat de Zonnebloem in de maand september
met een aantal wisselende rolstoel-gasten naar Artis. Een dag
met voorspelde regen. Maar gelukkig was het weer hen goedgezind. Als ze buiten liepen was
het praktisch droog. Als ze binnen waren -in het reptielenhuis,
de apenverblijven, de vlindertuin, het aquarium- regende het
wat. Pas op de terugweg, regende het echt.
De gasten, veelal van origine uit
Amsterdam, waren al jaren niet
in Artis geweest en daarom keken zij zeer uit naar deze dag. Wat
zouden zij nog herkennen? Natuurlijk, Artis veranderde de afgelopen jaren sterk. Bv. met een

spectaculair nieuw buitenverblijf
voor de olifanten en andere steppedieren. Middenin water gelegen. En een vlindertuin met zeldzaam mooie vlinders. Bv. knalblauwe uit het Amazonegebied.
Ook zagen ze
hoe groot het vorig jaar geboren olifantenjong in een jaar gegroeid was. En hebben zij gezien
hoe de giraffen aan de muren en
ramen van hun verblijven likten.
Met verbazing hebben zij gekeken: wat zou er op zitten wat hen
zo aantrekt?
Met apen in soorten en maten in
ons hoofd, met vissen in alle kleuren, met reptielen van groot en
klein en met fijne herinneringen,
zijn ze huiswaarts gekeerd.

