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Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Auto Bersan B.V.
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
0297-285948

www.berkelaar.nl
mijdrecht@berkelaar.nl

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Nooit gedacht!

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Dorpsstraat 13  Mijdrecht tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Alle aandacht

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Nudie jeans  Cars  Esprit  Vila

FINAL SALE

kOrtING
70%

OP EEN GrOOt dEEL VAN dE

zOMErCOLLECtIE

zijdstraat 61, Aalsmeer, 
tel 0297-321177
www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
zaterdag 10-17.00 uur

hErEN, dAMES EN kIdS

Wij zijn nog op zoek naar enkele

vakantie Bezorgers
voor eind juli en augustus, voor een Wijk in Mijdrecht

Wil je Wat extra’s verdienen? en heB je op 
WoensdagMiddag een paar uurtjes tijd?

Bel dan (na 16.00 uur) Met: 
Nel Maarsse, 0297-282884

Ondanks enorme tegenstand omwonenden:

College wil haalbaarheid Nat
Bedrijventerrein onderzoeken
Amstelhoek - Het college van B en 
W van de gemeente De Ronde Ve-
nen heeft besloten een haalbaar-
heidsonderzoek in te stellen naar 
een nat bedrijventerrein in Amstel-
hoek. Met het onderzoek zal duide-
lijk worden in hoeverre een nat be-
drijventerrein in Amstelhoek haal-
baar is en onder welke randvoor-
waarden het bedrijventerrein gere-
aliseerd zou kunnen worden. 

Het project voor het natte bedrij-
venterrein in Amstelhoek is gericht 
op het verhuizen van drie bedrijven 

uit de zand-, cement- en bulkindu-
strie uit verschillende kernen van de 
gemeente naar het bedrijventerrein 
in Amstelhoek. De verhuizing heeft 
een positief effect op de leefbaar-
heid van de kernen waar nu de be-
drijven gevestigd zijn. Daarnaast is 
er een aanzienlijk milieuvoordeel te 
behalen, wanneer deze bedrijven 
gebruik gaan maken van vervoer 
over water in plaats van het huidige 
vervoer met vrachtwagens.
Ook twee bedrijven die op dit mo-
ment gevestigd zijn op het bedrij-
venterrein in Amstelhoek, zijn ge-

baat bij vervoer over water. Hierdoor 
is de keuze gevallen op het ontwik-
kelen van een zogenaamd ‘nat’ be-
drijventerrein in Amstelhoek. In het 
kader van de financiële en techni-
sche haalbaarheid van het project 
worden verschillende onderwerpen 
nader bekeken.
Zo worden de financiële haalbaar-
heid, de locatie van de Ecologische 
Hoofdstructuur, de overige milieuef-
fecten, de geluidssituatie, de afba-
kening van het bedrijventerrein en 
de eigendomssituatie onderzocht. 
Het haalbaarheidsonderzoek wordt 

de komende maanden uitgevoerd.
In december van dit jaar zal de ge-
meenteraad, naar aanleiding van de 
resultaten uit het haalbaarheidson-
derzoek, een besluit kunnen nemen 
over het al dan niet opstellen van 
een bestemmingsplan voor het nat-
te bedrijventerrein in Amstelhoek en 
onder welke voorwaarden dit moet 
gebeuren.

Jullie hebben 
het kussen 
vergeten!
De Ronde Venen – Diegene die 
onze tuinstoel in de vorm van een 
wijnvat heeft ‘geleend’ in de nacht 
van zaterdag 4 juli op zondag 5 juli 
jl. heeft vergeten het kussen mee te 
nemen. Die heb ik nu over, dus je 
kunt deze ook nog GRATIS komen 
afhalen. PS. Ons adres is bekend!!

Ik ben voor/tegen de sluiting van het 
kerkhof aan het Zijdelveld in Uithoorn omdat

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Naam : ............................................................................................................

Adres : ............................................................................................................

Woonplaats : ............................................................................................................

Wat vindt u: moet de begraafplaats blijven of niet?

Laat u horen... steun de nabestaanden 
die vechten voor het behoud
Regio – “Het is toch echt niet te be-
grijpen, dat een kerkbestuur zoiets 
doet! Hebben ze dan helemaal geen 
gevoel meer in hun lijf? Zomaar 
even besluiten dat je een kerkhof 
gaat ruimen. Respect voor de do-
den hebben ze niet en medeleven 
met de nabestaanden hebben ze 
blijkbaar nog nooit van gehoord. En 
dan, het allemaal precies plannen 
in de grote vakantie. Lekker mak-
kelijk. Tachtig procent van de men-
sen op vakantie en op 1 augustus 
het kerkhof sluiten en dan in sep-
tember de grafstenen eraf halen. 
Nou, geloof me, dat gebeurt niet. Al 
moet ik me aan het hek vastmaken, 
ze beginnen niet begin september. 
Ze stellen het maar eerst eens een 
jaartje uit, zodat iedereen er ken-
nis van kan nemen en in de gele-
genheid wordt gesteld om te bezien 
wat zij/hij wil, maar zomaar even de 
boel afbreken... oh nee, over mijn 
lijk.” Aan het woord Bertus Smit uit 
Mijdrecht. Zelf geboren in Uithoorn 
en op het kerkhof aan het Zijdelveld 
in Uithoorn vecht hij voor het be-
houd van het graf van onder ande-
ren zijn opa en oma, maar ook vecht 
hij voor de vele nabestaanden die 
nog niet eens weten wat er aan de 
hand is. Het R.-K. kerkbestuur (het-
zelfde bestuur dat ook de kerk aan 
de Schans wil laten afbreken) heeft 
maar even bepaald dat dit prach-
tige oude kerkhof aan de Zijdel-
veld in Uithoorn leeg moet. Het is 
een prachtig onderhouden kerkhof, 
waar dagelijks mensen hun overle-
den dierbare(n) komen bezoeken. 
En waarom moet het weg? Gewoon, 
ze willen er woningen bouwen, zo 
wordt er gefluisterd. Wat vindt u: 
moet dit prachtige kerkhof verdwij-
nen (zie elders in deze krant een 
uitgebreide fotoreportage over het 
kerkhof) en laat het ons weten. Laat 
uw mening horen. Niet anoniem, 
daar hebben we niets aan. 

Bertus Smit bij het graf van zijn opa 
en oma: “ik hoop dat ik dit graf kan 
laten waar het is, maar geef mij in ie-
der geval de tijd en de kans een op-
lossing te vinden.”

U kunt dit doen door ons 
te schrijven: 
Redactie Nieuwe Meerbode, 
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht 
of mailen: 
redactieuithoorn@meerbode.nl 
of vul onderstaande bon in:



20 jaar vrijwilligers 
in beeld
Op 3 november zal voor de twintigste keer de 
Vrijwilligersdag in de gemeente De Ronde Venen 
plaatsvinden. Vanwege het 20-jarig jubileum, krijgt 
de dag dit jaar een bijzonder tintje. Ook in de aanloop 
naar de vrijwilligersdag is er extra aandacht voor de 
vele vrijwilligers en de bijzondere aspecten van het 
vrijwilligerswerk door een speciale foto-expositie. 

Vrijwilligerswerk vindt overal plaats en is verweven in de 
samenleving. Vanaf heden kan iedereen foto’s aanleveren van 
vrijwilligerswerk, activiteiten, feestelijkheden op het gebied van 
vrijwilligers(werk) of van vrijwilligers zelf. Uit deze bonte verzameling 
foto’s wordt een selectie gemaakt voor de expositie over 20 
jaar vrijwilligerswerk. De mooiste, meest bijzondere of juist de 
meest typerende foto’s zullen worden afgedrukt op groot formaat 
canvas. In september en oktober is de tentoonstelling te zien in 
de expositieruimte van het gemeentehuis. Na de vrijwilligersdag, 
ontvangen de inzenders als dank voor hun deelname, hun foto op 
canvas. Heeft u foto’s voor de expositie 20 jaar Vrijwilligers in Beeld? 
Lever de foto’s dan digitaal aan bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk: 
d.vantessel@stichtingdebaat.nl. Een korte toelichting mag 
bijgevoegd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Dyanne van Tessel op tel. (0297) 23 02 80.

Aanmelden voor: 
Vrijwilliger en 
vrijwilligersorganisatie 
van het jaar 2009
Vrijwilligers zijn er overal in De Ronde Venen. Bij de kerk, het 
sportveld, de club of bij één van de vele maatschappelijke 
organisaties. Al die vrijwilligers bij elkaar verrichten veel 
goed werk. Op 3 november wordt voor de 20ste keer de 
Vrijwilligersdag georganiseerd om alle vrijwilligers uit De 
Ronde Venen op deze dag te bedanken voor hun inzet voor de 
samenleving. 

De Vrijwilligersdag wordt ’s avonds afgesloten met de prijsuitreiking 
voor de Vrijwilliger van het jaar  2009 en de Vrijwilligersorganisatie van 
2009. Vindt u dat sommige vrijwilligers het verdienen om eens extra 
in het zonnetje gezet te worden, bijvoorbeeld vanwege hun motivatie, 
inzet, betrokkenheid of iets anders? Meld hen dan aan voor de prijs van 
“Vrijwilliger van het jaar 2009”!
Er zijn ook organisaties die een activiteit, project of dienst hebben 
ontwikkeld, met of voor vrijwilligers, die veel betekent voor de omgeving. 
Of een organisatie waar u, om uw eigen persoonlijke reden, uw 
waardering aan wilt tonen. Meld deze organisatie dan aan voor de 
prijs van “Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2009”. Medewerkers van 
organisaties kunnen ook hun eigen organisatie aanmelden voor de prijs. 
Behalve de waardering en de publiciteit rondom de prijzen, ontvangen de 
3 genomineerde organisaties (waaronder de winnaar) uit handen van de 
burgemeester cheques om hun goede werk voort te zetten, uit te breiden, 
of zelf eens een feestje te bouwen.
Iedereen kan een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie voordragen. 
Kent u iemand die in aanmerking komt om Vrijwilliger van het jaar 2009 
te worden, of kent u een organisatie die de titel Vrijwilligersorganisatie 
van het jaar 2009 verdient? Maak dit dan kenbaar door vóór  30 
september uw aanmelding in te sturen. U kunt een vrijwilliger of een 
vrijwilligersinitiatief aanmelden door een daartoe bestemd formulier te 
gebruiken. De algemeen geldende criteria zijn voor iedereen gelijk. Op de 
aanmeldformulieren zijn de voorwaarden nader toegelicht. U kunt deze 
formulieren digitaal invullen via www.steunpuntvrijwilligerswerk.info of 
ophalen bij één van de servicepunten in De Ronde Venen.
De voordrachten worden beoordeeld door een onafhankelijke Commissie 
van Aanbeveling die ook een advies uitbrengen aan het college van 
burgemeester en wethouders. Burgemeester Burgman zal tijdens de 
Vrijwilligersdag op 3 november bekend maken wie de uiteindelijke 
winnaars van 2009 zijn. De Vrijwilliger van 2009 ontvangt het bronzen 
beeld ‘helpende handen’. De Vrijwilligersorganisatie van 2009 zal uit 
handen van de gemeente een cheque ontvangen. Ook de twee andere 
genomineerde organisaties ontvangen een cheque van de burgemeester.
Meer informatie is te vinden op de website van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Voor overige vragen 
kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag contact opnemen met Dyanne 
van Tessel, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. (0297) 
23 02 80.

SeRVicelijn
Serviceverzoeken en wensen 
kunt u online melden door 
middel van het serviceformulier 
op de website, of via tel. 
(0297) 29 18 00.

SeRVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfVAlBRengStAtiOn
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

SpReeKuuR cOllege
Als u iets aan de burgemeester 
en/of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak (0297) 
29 17 10.

MelDpunt ZORg & 
OVeRlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWelD 
StAD en RegiO utRecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

ReDActie
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

pagina 2 Nieuwe Meerbode - 22 juli 2009

Portengen

Portengen

Dreef

Joostdammerbrug

N201

N201

N402

N402
N401

N212

N463

N212

N201

A 2

G

Vecht

Oude Wave

W

inkel

A
ngstel

Aa

Abcouder-
meer

Drecht

Vinkeveensche

Plassen

A
m

st
er

d
am

-

R
ijn

ka
n

aa
l

4 Vinkeveen

3 Abcoude

5 Breukelen

Stokkelaarsbrug

Donkereind

Demmerik

Achterbos

Gemaal

Botshol

Oud-Aa

Mijnden

Nieuwer-
hoek

Portengen

Kortrijk

Spengen

Geer

Mijzijde
Gieltjesdorp

Teckop

Waver

Nessersluis

Portengense Brug

Baambrugse Zuwe

G
roenlandsekade

Golden Tulip

Kockengen

Nieuwer-
sluis

Baambrugge

Loener-
sloot

Nieuwer-
ter Aa

Vinkeveen

Wilnis

Waverveen

Mijdrecht

Nigtevecht

Scheendijk

Loenen

Breukelen

Maarssen

Kerklaan

Vreeland

2005-09 1140401

reconstructie wegvakken(afsluiting)

afsluiting **

omleiding doorgaand verkeer richting
Vinkeveen/Mijdrecht en Hilversum/
A2 en vice versa

Omleidingsroute doorgaand verkeer *

, afdeling INF

* fietspad blijft beschikbaar,
  Golden Tulip en de Groenlandse Kade zijn bereikbaar via
  afrit 4 “Vinkeveen” van rijksweg A2

** alleen beschikbaar voor bestemmingsverkeer

0 1 km

Reconstructie N201
van 24 juli 20.00 uur tot 17 augustus 05.00 uur 2009

Vanaf 24 juli, 20:00 uur tot 17 augustus, 05:00 uur is een gedeelte van de provinciale 
weg n201 afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte tussen de 
kruising met de n212 (ir. enschedeweg), Vinkeveen en de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4). 
Omdat er dag en nacht wordt gewerkt, geldt de afsluiting alle dagen van de week en 24 
uur per dag.

Waarom?
De afsluiting is noodzakelijk voor de uitvoering van groot onderhoud door de provincie Utrecht op de N201 
en de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Tijdens het groot onderhoud krijgt de weg ook een aangepaste, 
duurzaam veilige inrichting. De onderhoudswerkzaamheden van de provincie zijn afgestemd met de 
werkzaamheden van Rijkswaterstaat die bezig is met de verlegging en de verbreding van de A2. Gelijktijdig 
met de werkzaamheden van de provincie Utrecht aan de N201 wordt het oude viaduct van rijksweg A2 over 
de Geuzensloot gesloopt.

Omleidingsroute
De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer is aangegeven op bijgaand kaartje. De omleiding loopt via 
de N212, de N401 en de A2, afrit Breukelen (afrit 5). Voor het vrachtverkeer tussen Aalsmeer/Uithoorn en 
Rijksweg A2 is een adviesroute aangegeven via de A2 en de A9.

Bereikbaarheid
• Het fietspad langs het afgesloten werkvak blijft beschikbaar.
• Het centrum van Vinkeveen is bereikbaar via de omleidingen, vanaf het kruispunt N212-N201. 

Personenauto’s en openbaar vervoer kunnen vanaf dit kruispunt het centrum bereiken.
• Bewoners langs de N201 kunnen hun perceel ook via dit kruispunt bereiken. Vrachtverkeer is niet 

toegestaan op dit afgesloten wegvak tot aan de Herenweg.  
• ‘Golden Tulip’ en de Groenlandsekade zijn bereikbaar via de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4).
• De doorgang van de hulpdiensten langs het werkvak is te allen tijde gegarandeerd.

Wijziging busroutes
Op het betreffende traject rijden drie buslijnen van Connexxion: lijn 126, 130 en 121.
Tussen 24 juli en 17 augustus zal Connexxion met een aangepaste dienstregeling rijden.
• Lijn 126 gaat rijden via de Baambrugse Zuwe.
• Lijn 130 volgt de omleidingsroute via de N212 - N401 - A2, vice versa. Daarbij doet de bus wel eerst 

Vinkeveen aan via de N201 en de Herenweg.
• Lijn 121 rijdt de normale route tussen Hilversum en Loenen Kerklaan om vervolgens via de N201 en de 

A2 naar Breukelen te rijden.

nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht, tel.(030) 258 38 88 (informatienr. 
wegwerkzaamheden provinciale wegen Utrecht) of via wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl.

Afsluiting n201 tussen Vinkeveen 
en de A2, 24 juli-17 augustus 2009

WeRKZAAMHeDen KnOOppunt HOlenDRecHt - ABcOuDe

Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt de Rondeveense 
Beursvloer plaats en wel op donderdag 29 oktober 2009 in hotel 
Mijdrecht Marickenland in Mijdrecht.

De Beursvloer is een initiatief van het bedrijfsleven en de gemeente 
De Ronde Venen en heeft als doel om de samenwerking tussen 
bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren. Het is 
dé plek waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar 
ontmoeten en kunnen handelen in menskracht, middelen, kennis 
en klussen. Geld is hierbij taboe. Door vraag en aanbod bijeen te 
brengen, wil de Beursvloer bijdragen aan de ontwikkeling van de 
samenwerking tussen organisaties en de sociale binding in De 
Ronde Venen vergroten. Wat de één over heeft of graag wil bieden, 
is voor de ander wellicht zeer gewenst.

Wilt u meedoen en ook gaan handelen op 29 oktober, of meer 
informatie over de werkwijze? Kijk dan op de website van de 
Beursvloer: www.beursvloer-derondevenen.nl.
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Reconstructie N201
van 24 juli 20.00 uur tot 17 augustus 05.00 uur 2009

Van maandag 20 juli tot en met zaterdag 8 augustus vinden 
er werkzaamheden plaats aan de A2 tussen knooppunt 
Holendrecht en Abcoude. Rijkswaterstaat werkt dan ook 
aan de verbindingsboog met de A9. Het aantal beschikbare 
rijstroken blijft gelijk tijdens de werkzaamheden overdag. 
Tijdens de avonden en in de nachten zijn er verschillende 
verkeersmaatregelen, waaronder ook omleidingen. 
Weggebruikers worden ter plaatse geïnformeerd. De 

belangrijkste wijziging voor de weggebruiker is het rijden 
over een andere helft van de weg. Zo wordt het verkeer 
vanaf de A9 richting Utrecht in de week van 22 juli met een 
tijdelijke verbinding op de A2 geleid. Voor actuele informatie 
over werkzaamheden en de te verwachten hinder kunt u 
contact opnemen met de landelijke informatielijn 
tel. (0800) 80 02 (gratis) of kijken op internet: 
www.rijkswaterstaat.nl/a2 en/of www.vananaarbeter.nl.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

 OVeRleDen DieRen 

Als uw huisdier overlijdt, moeten er op korte termijn 
beslissingen worden genomen. Wat wilt u met uw overleden 
huisdier doen? laten begraven of cremeren, er zijn 
verschillende mogelijkheden hiervoor. Ook de gemeente biedt 
een mogelijkheid aan. 

Afvalbrengstation 
Veel mensen denken dat een overleden huisdier in de GFT container mag, 
maar vanwege de verspreiding van eventuele ziekten mag dit niet. Wel 
kunt u ervoor kiezen om uw overleden huisdier (hond, kat of een kleiner 
huisdier) naar het gemeentelijke afvalbrengstation aan de Industrieweg 
in Mijdrecht te brengen. Dit kan tijdens de volgende openingstijden: 
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00-12.00 
en van 12.30-16.00 en dinsdag van 12.30-16.00 uur. Het is niet mogelijk 
om uw overleden huisdier bij u thuis op te halen. Paarden worden niet 
beschouwd als huisdieren maar als landbouwhuisdieren, ook als ze niet 
voor landbouwdoeleinden zijn gebruikt. Een overleden paard kunt u dus 
niet naar het afvalbrengstation brengen. Daarnaast zijn er nog andere 
mogelijkheden, die hieronder verder worden beschreven.

Cremeren of begraven 
Ook zijn er mogelijkheden om uw huisdier te begraven op een 
dierenbegraafplaats of te laten cremeren in een dierencrematorium. 
In de gemeente De Ronde Venen is er geen dierenbegraafplaats of -
crematorium. In bijvoorbeeld Zevenhoven of Amsterdam zijn er wel 
begraafplaatsen of crematoria te vinden. 

Dierenkliniek 
Overleden huisdieren kunnen tijdens openingstijden ook bij de meeste 
dierenklinieken in de gemeente gebracht worden. Kondig van tevoren wel 
even uw komst aan. U kunt bij de betreffende kliniek bepalen of uw huisdier 
gecremeerd of begraven wordt. Kiest u niet voor deze opties, dan kan de 
dierenkliniek ook zorgen voor de afvoer van het dier. 

Dieren langs de weg of in het water 
Het kan voorkomen dat u dode dieren langs de kant van de weg 
ziet of vindt. Als het een huisdier betreft, dan kunt u het beste de 
Dierenambulance bellen. Medewerkers van de Dierenambulance komen 
het overleden dier zo snel mogelijk ophalen. Ter plaatse kunnen zij 
beoordelen of het huisdier gechipt is. Indien dat het geval is, kan de 
eigenaar achterhaald en geïnformeerd worden. Het telefoonnummer van de 
Dierenambulance is tel. (06) 53 31 55 57. 

Mocht u dode dieren langs de weg of in het water zien liggen en het is geen 
huisdier, dan kunt u naar de Servicelijn van de gemeente bellen, tel. (0297) 
29 18 00.

Gemeente De Ronde Venen: 
Geen baan maar een 
loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde 
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen 
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal 
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar, 
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het 
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de 
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een 
belangrijk thema dat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar 
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn 
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers 
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn 
belangrijk. en tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk 
werk in een leuke organisatie!

Op dit moment hebben wij de volgende (stage) 
vacatures:
- een afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling, 
 Volkshuisvesting en Milieu;
- een senior werkvoorbereider;
- een lid van de rekenkamercommissie;
- een stagiair voor de afdeling Personeel en 
 Organisatie;
- twee stagiaires verkeerskunde. 

Meer informatie over de (stage) vacatures kunt u vinden 
op onze website www.derondevenen.nl of u kunt contact 
opnemen met ons via tel. (0297) 29 17 42. 
Ook open sollicitaties zijn van harte welkom. 
Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl. 

Tijdelijk kunstwerk 
Re-PeAT in 
Marickenland onthuld
 
Op 15 juli 2009 is, onder een stralende zon, de installatie Re-
PeAT van kunstenaar Jay Bakker onthuld door wethouder Jan 
van Breukelen. Dit is het tweede kunstwerk dat in korte tijd in 
het toekomstige natuurgebied in Marickenland is geplaatst.

Jay Bakker, onlangs afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie, is de 
eerste die de recent geplaatste platforms van kunstenaar Jan Konings in 
het gebied gebruikt als podium voor een tijdelijk kunstwerk. 
De installatie ligt in het weiland langs het eerste laarzenpad van 
Marickenland dat in zijn geheel ongeveer drie kilometer lang is. RE-
PEAT is geplaatst vlakbij de brug met het brugwachtershuisje (platform 3) 
van Jan Konings. Het veld is te bereiken vanaf de spoordijk en sluit ook 
aan op de 13 kilometer lange wandeling ‘Spoordijkroute’, die start op de 
parkeerplaats van de algemene begraafplaats in Wilnis. 
De installatie RE-PEAT bestaat uit 504 ongeglazuurde keramische halters 
op drijvende turfblokken; materialen die eigen zijn aan het gebied De 
Venen. Opgebouwd rond het getal 24 verbeeldt het turfveld het aantal 
officiële instanties, dat oorspronkelijk betrokken is bij de op stapel staande 
veranderingen in het gebied. Onder invloed van de weersomstandigheden 
breekt de installatie langzaam af en wordt het materiaal weer opgenomen 
door het landschap. Het werk reageert op de veranderingen in het gebied, 
in een spel met de materie die steeds weer andere vormen aanneemt. 
De installatie van Jay Bakker komt voort uit een samenwerking van 
Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU) met het Lectoraat Kunst en 
Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld Academie, waarbij twaalf studenten 
hun visie op de veranderingen in het gebied hebben vormgegeven in 
projectvoorstellen. De samenwerking maakte deel uit van het kunstplan 
De Venen, waarbij CBKU kunstenaars op verschillende manieren een 
koppeling maken met de gebiedsontwikkelingen in de venen. Het werk 
van Bakker is een van de afstudeerprojecten die daadwerkelijk kon 
worden uitgevoerd en paste goed in het project Platform Marickenland van 
ontwerper Jan Konings. Hij ontwierp een aantal platforms van waaruit je 
het landschap en de veranderingen in het gebied kunt zien en ervaren. De 
platforms zijn verbonden met functionele ingrepen zoals bruggen, maar er 
zijn ook platforms die bijna letterlijk een podium bieden voor activiteiten in 
het gebied, zoals RE-PEAT. 
RE-PEAT is financieel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, gemeente De Ronde Venen en Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum 
Beeldende Kunst Utrecht via tel. (030) 23 07 910, of kijken op: 
www.cbk-utrecht.nl en/of www.zangsporen.nl. 

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt 
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De 
Ronde Venen, nMe-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten 
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. 
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. een 
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website 
van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

25 Juli 2009 
Werkochtend in de educatieve nMe-tuin
Locatie: De Woudreus in Wilnis. Aanvang: vanaf 09.00 uur.

1 AuGuSTuS 2009
Braderie in Mijdrecht
Braderie op het Raadhuisplein in Mijdrecht.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

Gevonden en verloren 
voorwerpen

STReMMinG VAARWeG Winkel

In verband met verbredingswerkzaamheden aan de A2 ter hoogte 
van Abcoude, geldt tussen de Proostdijersluis en de Angstel, een 
algehele stremming van de rivier de Winkel. Er is geen kruisend 
verkeer mogelijk met de A2 van maandag 3 augustus 2009 tot 
zaterdag 22 augustus 2009. Dit geldt ook voor kano’s. Voor nadere 
informatie kan contact worden opgenomen met Waternet via het 
telefoonnummer (0900) 93 94. De meest actuele informatie over de 
vaarwegen binnen het beheergebied van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht vindt u via de link: 
http://www.waternet.nl/actueel/scheepvaartberichten.

OFFiCiele BekenDMAkinGen
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek 
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, 
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

AAnVRAGen BOuWVeRGunninG

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvra-
gen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Amstelhoek
Amstelkade 69 Vernieuwen van een steiger Reguliere bouwvergunning 2009/0347 13-07-2009

Mijdrecht
Rietveld 24 Plaatsen van een dakkapel Lichte bouwvergunning 2009/0348 14-07-2009

Wilnis
Raadhuisstraat 36 Plaatsen van een dakkapel op het  Lichte bouwvergunning 2009/0342 10-07-2009
 voorgeveldakvlak
Burg, de Voogtlaan 53 Plaatsen van een dakkapel op het  Lichte bouwvergunning 2009/0343 10-07-2009
 voorgeveldakvlak

Vinkeveen
Demmerik 120 Oprichten van een garage/berging Reguliere bouwvergunning  2009/0346 13-07-2009
  fase 1

Herenweg 71-73 Veranderen van de ontsluiting van de  Reguliere bouwvergunning 2009/0317 30-07-2009
 bovenwoning vanaf maaiveld (RECTIFICATIE) 
Herenweg 220 Oprichten van een garage Lichte bouwvergunning 2009/0349 14-07-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

AAnPASSinG VAn De AlGeMene PlAATSeliJke VeRORDeninG De ROnDe Venen 2008 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juli 2009 heeft besloten de Algemene 
Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008 (APV) aan te passen. Door een wijziging van een artikel in de APV kan het college 
naast het aanwijzen van plaatsen waar honden niet mogen zijn (binnen en buiten de bebouwde kom), ook plaatsen aanwijzen bui-
ten de bebouwde kom waar honden alleen aangelijnd mogen komen. Aanleiding voor deze wijziging is dat het college wel plaatsen 
binnen en buiten de bebouwde kom kan aanwijzen waar het voor honden verboden is zoals speelplaatsen, trapvelden of andere 
nader te bepalen plaatsen, maar dat alleen voor de gehele bebouwde kom (Wegenwet) een aanlijngebod voor honden geldt. Dit 
betekent dat de honden buiten de bebouwde kom los mogen lopen. Uit oogpunt van het gebruik is het gewenst om ook buiten 
de bebouwde kom plaatsen aan te wijzen waar honden alleen aangelijnd mogen komen. Dit is gewenst bij bijvoorbeeld tegen de 
bebouwde kom aangelegen (sport)parken en de algemene begraafplaats. De gewijzigde Verordening treedt in werking met ingang 
van de dag na die van bekendmaking zijnde 23 juli 2009.

Ter inzagelegging
De gewijzigde APV 2008 ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij 
de balie Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling 
van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de gewijzigde verordening te vinden op internet  
(www.derondevenen.nl)

vervolg op volgende blz

Met ingang van 1 april 2007 
is de registratie en opslag 
van gevonden en verloren 
voorwerpen overgegaan van 
de politie naar de gemeente. 
u kunt ook kijken bij 
www.verlorenofgevonden.nl. 
Onderstaande voorwerpen 
zijn bij de gemeente als 
verloren of gevonden 
opgegeven:

GeVOnDen VOORWeRPen 
Week 28 en 29

• Zwarte damesfiets
• Grijze herenfiets
• Paars/zilveren damesfiets
• Grijze racefiets
• Kinderbril
• Rozenkrans en oorbel
• Plastic tas met handdoeken, 

kleding en boek
• Sleutels

VeRlORen VOORWeRPen 
Week 28 en 29

• Groen/blauwe herenfiets 
Giant Auckland framenummer 
GEM1705165

• Antraciet herenfiets Giant Metro 
7 versnellingen framenummer 
CC7D9804t

• Zwarte Gsm Nokia 6230l oud 
model

• Zwarte Gsm Nokia 6300, foto 
van dochter op achtergrond

• Rode bril in een groene doos
• Herenbril dun - bruinachtig 

montuur voor de computer in 3 
sterkten

• Zwarte heren portemonnee
• Bruine “Only” portemonnee met 

foto’s, diverse pasjes en pinpas
• Zwarte heren portemonnee met 

een zilver driehoekje, pinpas, 
ID-kaart en geld

• Bruine portemonnee met 
rijbewijs en verblijfsvergunning

• Lederen bruine Mexx 
portemonnee met daarin: 
rijbewijs en diverse pasjes en 
autosleutel van een Mazda 626 
en Wong

• Zwarte stoffen portemonnee 
met rits en clip inhoud: ID-kaart, 
bankpas en andere pasjes

• Gouden ketting met Grieks 
motief

• Zilveren enkelbandje en is 
ongeveer 25 cm lang

• Gouden slavenarmband 
inscriptie: 12-3-63 Marius

• Een 3 kleurige trouwring 
inscriptie: Peter 20-03-87

• Een blauw/wit/rood plastic tas 
(Mitsubishi) inhoud: bruine 
portemonnee met geld, 
pocketboek Iwan en de gedurfde 
ontsnapping

• Blauw/witte plastic tas inhoud: 
rekeningen apotheek en 
papieren van persoonsbudget

• Sleutels
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
VOORNEMEN tOt ONthEFFING BEstEMMINGspLAN

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 23 juli 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:

straatnaam Aard van het bouwwerk soort vergunning Bouwnr. Opm.

Amstelhoek
Tymon van Hiltenstraat 19 Oprichten van een kademuur en  Reguliere bouwvergunning 2009/0265 A
 onderheid terras

Mijdrecht
Hoofdweg 85a Plaatsen van tijdelijke flex-unit tbv opslag  Reguliere bouwvergunning 2009/0239 B
Molenland 10 Veranderen van een huisstal tot  Reguliere bouwvergunning 2009/0013 C
 kinderdagverblijf, het realiseren van een 
 buitenruimte en parkeerplaatsen

Vinkeveen
Arkenpark De Plashoeve 41 Vernieuwen van beschoeiingen en steigers Reguliere bouwvergunning 2009/0273 D
Vinkenkade 51 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning  2009/0301 E
  fase 1

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A,D,E te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen onder toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening voor de periode 

van 5 jaar.
- Onder C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening 

en te verlenen onder toepassing van een binnenplanse wijziging ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening. 

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
het Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van 
de ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen 
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mon-
deling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
 

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk soort vergunning Bouwnr. Verzenddat, 
    vergunning

Mijdrecht
Bozenhoven 115 Veranderen van de dakbedekking van de  Wijzigingsvergunning 2009/0254 09-07-2009
 uitbreiding van een notariskantoor
Diamant 10 Vernieuwen van een hekwerk Bouwvergunning 2009/0221 09-07-2009
Karekiet 58 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2009/0288 14-07-2009

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 137 Plaatsen en veranderen van een  Bouwvergunning 2009/0168 13-07-2009
 bootoverkapping, insteekhaven, 
 beschoeiing en steiger
Winkeldijk23 Oprichten van een sluiswachtershuis en  Bouwvergunning fase 2 2009/0290 13-07-2009
 schotbalkopslag

wilnis
Blauwe Zegge 68 Plaatsen van een dakkapel op  Bouwvergunning 2009/0306 09-07-2009
 voorgeveldakvlak
Poldermeester 17 Oprichten van een berging en een veranda Bouwvergunning 2009/0330 14-07-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 
orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum 
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is 
gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN IN COMBINAtIE MEt ONthEFFING

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk soort vergunning Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Demmerik 49 Oprichten/vernieuwen van een brug Bouwvergunning 2009/0153 13-07-2009

wilnis
Mijdrechtse dwarsweg 4 Oprichten van lichtmasten Bouwvergunning 2009/0106 13-07-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 
orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum 
van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 
LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige 
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
door de rechtbank griffierecht geheven.
 

INRIChtING tIjDELIjKE FLExIBELE BOuwpLAAts AAN DE CuILENsMEER EN 
LOOpVELtwEG IN VINKEVEEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij op 14 juli 2009 aan Vink+Veenman ontheffing hebben verleend van de artike-
len 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) voor een tijdelijke flexibele 
bouwplaats aan de Cuilensmeer en Loopveltweg in Vinkeveen. Dit in verband met werkzaamheden t.b.v. na-isolatie onder de 
beganegrondvloer aan de Cuilensmeer en Loopveltweg in Vinkeveen. De vergunning geldt van 17 augustus 2009 tot en met 13 
november 2009. Tijdens deze periode zullen er aan de Cuilensmeer en Loopveltweg telkens twee parkeervakken als bouwplaats 
worden ingericht. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop 
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar 
is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuurs-
recht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

Het werkadres is  Cuilensmeer te Vinkeveen 3645 WD / 3645 WE / 3645 WL / 3645 WN
  Loopveltweg te Vinkeveen 3645 LJ / 3645 LK / 3645 WB / 3645 WK
 

GOEDKEuRING BEstEMMINGspLAN “MARICKENLAND”

Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 14 juli 2007, 
nummer 2009INT245140, hebben besloten tot goedkeuring van het bestemmingsplan “Marickenland”. Het bestemmingsplan, de 
daarop betrekking hebbende stukken en het besluit van Gedeputeerde Staten liggen met ingang van dinsdag 28 juli 2009 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 
111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma.avond 17.30-19.30 uur). Het bestem-
mingsplan en de bijlagen zijn ook te downloaden vanaf de gemeentelijke website www.derondevenen.nl.

het plan
Het bestemmingsplan “Marickenland” betreft de ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied tussen Mijdrecht, Vinkeveen, 
Waverveen en Wilnis en een woonwijk in aansluiting op de bestaande woonbebouwing van Wilnis.

Beroep
Belanghebbenden die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot Gedepu-
teerde Staten van Utrecht hebben gewend, of een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich 
overeenkomstig genoemde bepalingen tot Gedeputeerde Staten van Utrecht te wenden, kunnen beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag binnen de periode van zes weken dat dit besluit 
ter inzage ligt. Voor het instellen van beroep is een griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift 
kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet 
worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Hiervoor is opnieuw een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Op grond van artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde Staten daags na de 
afloop van de beroepstermijn in werking. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek 
is beslist.



pagina 6 Nieuwe Meerbode  - 22 juli 2009

INFORMATIEF

COLOFON

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

sTIChTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van 
angst-, dwang-, identiteits- en 
eetstoornissen. Landelijk infonr. 
071-5234234. www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Openingstijden De Woudreus 
in de zomervakantie
De Ronde Venen - In de zomerva-
kantie is het NME-centrum van 20 
juli tot 22 augustus op maandag en 
vrijdag geopend van 10.00 tot 15.00 
uur. 
Woensdag is het centrum open van 
10.00 uur tot 17.00 uur. Dinsdag en 
donderdag is het NME-centrum ge-
sloten. Hoewel er geen speciale kin-
deractiviteiten zijn, zijn kinderen 
welkom om te komen helpen bij-
voorbeeld bij het verzorgen van de 

dieren. Kinderen die dat willen en 
mogen kunnen een dier (muis of 
konijn) thuis een week houden en 
verzorgen. Als u daar belangstelling 
voor heeft kunt u contact opnemen 
met Meta van Dijk.

De Woudreus vindt u aan Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis.
Voor meer informatie: tel. (0297) 
273692, of mail woudreus@milieu-
dienstnwu.nl

Tijdig inschrijven voor 
de Kunstbus is gewenst!
Regio – De KunstBus biedt com-
fortabel vervoer van en naar diverse 
culturele activiteiten in de regio. Al-
le inwoners van de provincie Utrecht 
van 55 jaar en ouder kunnen hier ge-
bruik van maken. De KunstBus rijdt 
alleen als er voldoende mensen zich 
voor een voorstelling hebben inge-
schreven. Iedereen die zich heeft in-
geschreven krijgt circa drie weken 

voor de betreffende voorstelling be-
richt of de bus rijdt en zo ja, waar en  
wanneer er kan worden opgestapt. 
Omdat het aantal plaatsen beperkt 
is, is het raadzaam vóór 9 augustus 
a.s. te reserveren. De programma-
boekjes ( waarin achterin ook het in-
schrijfformulier zit) zijn verkrijgbaar 
bij mevrouw Rietstap, Hoofdweg 29 
in Mijdrecht, tel: 0297-281888.

Paviljoen de Venen in 
concept op papier
De Ronde Venen - In het recrea-
tiedeel van Marickenland komt een 
multifunctioneel bezoekerscentrum 
voor het gebied De Venen. Dit Pavil-
joen de Venen zal uitgroeien tot een 
kenniscentrum van de venen waar 
informatie en ontspanning samen-
komen en bezoekers een plezierige 
dag beleven.
Dit is de ambitie uit het concept-
plan voor het Paviljoen de Venen, 
dat adviesbureau LA Group in op-
dracht van de gemeente De Ronde 
Venen heeft gemaakt. Het plan be-
schrijft op hoofdlijnen de inhoude-
lijke, organisatorische en financi-
ele mogelijkheden en consequen-
ties van het Paviljoen de Venen. In 
het conceptplan worden verschil-
lende organisaties in het Paviljoen 
de Venen gehuisvest: het Museum 
De Ronde Venen, het NME Centrum 
De Woudreus, IVN De Ronde Venen 
en Uithoorn, de Historische Vereni-
ging De Proosdijlanden, het Pro-
grammateam de Venen en op ter-
mijn de VVV Hollands Midden. Het 
Paviljoen wordt daarmee niet alleen 
een bezoekerscentrum, maar te-
vens museum en recreatief knoop-
punt met horecavoorzieningen dat 
op termijn uitgroeit tot een kennis-
centrum van de venen. Bezoekers 

maken kennis met de unieke ken-
merken van veenweidegebied, na-
melijk de hoogteverschillen en la-
gen van het cultuurlandschap. Het 
Paviljoen wordt het vliegwiel voor de 
recreatieve ontwikkelingen van Ma-
rickenland en het vertrekpunt voor 
een bezoek aan de omgeving: het 
gebied Marickenland, het gebied de 
Venen en de Vinkeveense Plassen. 
Samen met de betrokken partijen 
is invulling gegeven aan het hui-
dige conceptplan. Het resultaat is 
een ambitieus plan, maar een wens-
beeld en nog geen eindbeeld.
Het rapport is een eerste aanzet om 
te komen tot de realisatie van het Pa-
viljoen de Venen. De volgende stap 
is het uitwerken van de bouwstenen 
en aanbevelingen uit het rapport, 
samen met de stakeholders.
Dit betreft een uitwerking van alle in 
het rapport genoemde aspecten, zo-
als samenwerking, promotie, finan-
ciën, ruimtebeslag, inrichting, etc. 
Volgens een eerste voorlopige ra-
ming en op basis van de in het con-
ceptrapport genoemde aannames, 
gaat de realisatie van het Paviljoen 
de Venen 4 miljoen kosten.
Het streven is om in december 2011 
het Paviljoen in gebruik te kunnen 
nemen.

Jaarlijkse uitgaansdag van 
ANBO De Ronde Venen
De Ronde Venen - ANBO De Ron-
de Venen organiseert op dinsdag 
18 augustus aanstaande de jaarlijk-
se uitgaansdag. De reis per luxe bus 
gaat dit keer naar Leerdam, de glas-
stad van Nederland. Daar hoort na-
tuurlijk een bezoek aan de glasbla-
zerij bij! Een rondvaart op de Linge 
met een heerlijke lunch zal een ge-
weldige belevenis zijn. 
Een bezoek aan een tingieterij zal  

eveneens niet ontbreken. Het is ver-
rassend wat met verhitting allemaal 
gemaakt kan worden. U kunt dat 
zelf zien. Ook kunt u zich laten ver-
leiden om een mooi souvenir te ko-
pen. De dag kan worden afgesloten 
met een maaltijd in De Meijert.
Ook niet-ANBO leden zijn van har-
te welkom. Wilt u meer weten, neem 
dan contact op met Marja van der 
Vaart, tel. 0348 402244.

iPod van Renault Nieuwendijk 
voor Jeffrey Baltus
Uithoorn– Jeffrey Baltus werd vori-
ge week verrast door Renault Nieu-
wendijk. Hij bleek tijdens de Midzo-
mernachtmarkt in Westwijk het juis-
te aantal ballen in de bagageruim-
te van de Renault Scénic te heb-
ben geraden. Het waren er exact 
tachtig. Nog twee bezoekers van 

de Renault-stand hadden het juis-
te aantal geraden maar Jeffrey werd 
als winnaar uitgeloot. 

Op de foto neemt hij de eerste prijs, 
een iPod-shuffle, in ontvangst uit 
handen van Norella van Klaveren 
namens Renault Nieuwendijk.

Instellingen Prinsenhuis 
naar Energieweg

De Ronde Venen - Uit nader on-
derzoek is gebleken dat het gebouw 
aan de Energieweg in Mijdrecht een 
geschikte locatie is voor de tijdelijke 
huisvesting van de instellingen van 
het Prinsenhuis. In februari werd 
besloten de mogelijkheden van het 
pand aan de Energieweg 105 nader 
te onderzoeken. Na overleg met de 
betrokken instellingen, stemde het 
college van B en W op dinsdag 14 
juli in om het pand per 1 augustus 
te huren voor een jaar. 

De organisaties ROC, Vluchte-
lingenwerk, Atelier De Kromme 
Mijdrecht en het Seniorweb, heb-
ben inmiddels ingestemd met huis-
vesting in het pand aan de Energie-
weg. De Stichting Educatie en re-
creatie verstandelijk gehandicap-
ten heeft onderdak gevonden in de 
Willisstee. Enkele aanpassingen zijn 
nodig om de ruimte geschikt te ma-
ken voor de huisvesting van meer-

dere organisaties. De betrokkenen 
hebben voorstellen voor aanpassin-
gen ingediend en er is een verdeling 
van de ruimte gemaakt. Door mul-
tifunctioneel gebruik te maken van 
de ruimten, ontstaan er mogelijkhe-
den om extra gebruikers te huisves-
ten. Stichting De Baat heeft aange-
geven ook graag gebruik te willen 
maken van de beschikbare ruimte. 
Aangezien het Prinsenhuis gesloopt 
wordt, is vervangende ruimte no-
dig voor de instellingen die nu in 
het Prinsenhuis zijn gehuisvest. Het 
gaat om een tijdelijke huisvesting. 
De betreffende instellingen komen 
in de toekomst mogelijk in het Cul-
tuurhuis.
Echter, naar aanleiding van een mo-
tie die in mei in de raad is aange-
nomen, wordt op dit moment eerst 
onderzocht of de instellingen op be-
staande locaties binnen de gemeen-
te, zoals de Boei en de Willisstee, 
kunnen worden ondergebracht.

Natuur Zomer Koffer in 
Gerardus Majella

Regio - De bewoners van Gerardus 
Majella zaten in een grote kring: wat 
zal er in de Natuur Zomer Koffer zit-
ten van de natuurgids van het IVN? 
Er zaten foto’s in van zomerse mo-
menten: o.a. een molen. Onmiddellijk 
begonnen de mensen te zingen ‘daar 
bij die molen…’ 
Ze zagen bomen met de mooiste 
groene blaadjes, er liepen koeien in 
de wei en bij al die mooie gekleurde 
bloemen vlogen de mooiste vlinders. 
Vlinders zoeken nectar, bijen maken 
honing: tijd om te proeven. Met een 
dipstokje smulden ze van de honing. 

Toen kwamen de geurzakjes tevoor-
schijn: wat was er te ruiken... scha-
penwol, gras, hooi, munt, lavendel. 
De meningen waren verdeeld. Wat 
de een lekker vond ruiken, vond de 
ander dat niet echt. En de tuinbonen 
mochten nog gedopt worden. Vervol-
gens keek het gezelschap nog wat 
foto’s over vakantie. 
Er werd gezongen over de speeltuin 
en er werden nectarines gegeten. 

De koffer werd weer gesloten. 
De gids zal in de herfst weer terug-
komen.



Door Joop Frankenhuizen

De Ronde Venen - De ontwikke-
lingen in de maatschappij gaan de 
laatste jaren snel. Razendsnel. Of je 
wilt of niet, je zult er aan moeten ge-
loven en meedoen. Leeftijd speelt 
geen enkele rol meer, althans, zo 
lijkt het. De babyboomers zijn aan 
de macht en vader en moeder lijken 
even vergeten. Zij zijn ouderwets 
en moeten zich maar aanpassen. 
Maar dat lukt niet altijd. Het begint 
al bij de supermarkt. Gewoon even 
met geld aan de kassa afrekenen is 
straks verleden tijd. Tenminste als je 
de kranten mag geloven. “Pinnen 
mag”, stelt de reclame nu al. Maar 
wat is pinnen? Wat is een chipknip 
en wat kun je er mee doen? Hoe-
veel mensen weten dat je daarvoor 
een betaalkaart moet hebben. Hoe 
kom je aan zo’n ding? Als straks dat 
pinnen en die chipknip gemeen-
goed zijn geworden, verdwijnen dan 
de geldautomaten, waar je geld uit 
de muur kunt trekken en krijgen de 
kooplui op de markt dan allemaal 
een kastje waarmee via die chip-
knip een kilo appelen afgerekend 
moet worden? Andere vragen zijn: 
Hoe krijg ik mijn nieuwe wasmachi-
ne aan de praat, hoe programmeer 
ik mijn TV, hoe werkt het afspelen 
van een CD, hoe krijg ik mijn digi-
tale foto’s netjes in mijn computer, 
hoe krijg ik ze afgedrukt, hoe krijg 
ik mijn belastingaangifte rond, hoe 
werkt e-mail, hoe stel ik dat in, wat 
is digitale TV, hoe kan ik mijn re-
keningen elektronisch betalen, hoe 
gaat dat met internet, kan ik daar-

mee ook telefoneren en wat kan ik 
nog meer met dat internet. 

Ouderenbeleid? 
Veel ouderen, die nog gezond van 
lijf en leden zijn, gaan dan te rade bij 
de kinderen of de kleinkinderen en 
horen dan een stortvloed aan woor-
den waar ze geen touw aan kunnen 
vastknopen. Bij wie kunnen ze dan 
aankloppen? Bij de buurman? Bij de 
gemeente? Bij hun vertegenwoordi-
gers in de gemeenteraad? Helemaal 
mis, het moet allemaal van particu-
lier initiatief komen, want de Ronde-
veense gemeenteraad heeft dat on-
derdeel van het ouderenbeleid er-
gens heel diep in een la weggestopt. 
Blijft over een groep vrijwilligers die 
zich in 1999, wat bovengenoemde 
vragen betreft, het lot van die ou-
deren heeft aangetrokken. Die vrij-
willigers, nu een stichting onder de 
naam SeniorWeb, doen dit werk nu 
tien jaar helemaal alleen, want steun 
van de gemeente is er nog steeds 
niet bij. Kijk alleen maar naar het 
gesol met huisvesting. Gewoon een 

lokaal waar ouderen kennis kunnen 
opdoen van al die maatschappelijke 
ontwikkelingen en de gevolgen er-
van op hun dagelijks leven. 

Van het kastje naar de muur
Seniorweb begon tien jaar terug 
met de cursus: “Ouderen aan de 
knoppen”, ofwel hoe programmeer 
ik mijn wasmachine. Daarna volgde 
al snel een serie computercursus-
sen omdat daaraan grote behoef-
te bestond. Dat is nog steeds het 
geval en over interesse valt niet te 
klagen. Wel over de manier waarop 
de gemeente SeniorWeb nu bena-
dert. Begonnen werd in de Paus Jo-
hannes Mavo in Vinkeveen, maar al 
snel werd daar naar de deur gewe-
zen. De computers in de Mavo zijn 
voor de leerlingen en niet voor ou-
deren. Iets dergelijks gebeurde op 
het VeenLanden College. Ook daar 
had het computercentrum een ge-
selecteerde bestemming. Onder au-
spiciën van de inmiddels geliqui-
deerde Stichting Leefbaarheid kon 
SeniorWeb twee jaar later terecht in 
het voormalige kantoor van West-
hoek Wonen aan de Kerkvaart. Tot-
dat daar vijf jaar later wederom naar 
de deur werd gewezen. Wegwezen, 
de ruimte is nodig voor de uitvoe-
ring van het gemeentelijk ouderen-
beleid! De Stichting Welzijn Oude-
ren, nu De Baat geheten, gaat uit-
breiden. SeniorWeb wordt opgeof-
ferd, de Stichting Spel en Sport 55 
Plus wacht iets dergelijks. Door het 
vertrek van een peuterspeelzaal kan 
het lesgeven aan ouderen in au-
gustus 2005 doorgaan in het Prin-

senhuis. Maar wel tegen een forse 
huurprijs en onveilig. Zo blijken een 
jaar later alle LCD schermen gesto-
len. Kosten voor inbraakbeveiliging 
en inrichting zijn allemaal voor ei-
gen rekening.  

Een cultuurhuis
De discussie erover wordt aange-
slingerd door de bibliotheek. Re-
gionale groeistuipen en branche-
vreemde activiteiten zijn oorzaak dat 
de ruimte aan de Van der Haarlaan 
te klein dreigt te worden. Of de ge-
meente wil helpen. Die wil dat wel 
en zelfs nog veel meer. Waarom niet 
meteen een cultuurhuis, dan kun-
nen ook andere culturele instellin-
gen daar een plaatsje krijgen. Ook 
kan er dan ruimte gemaakt wor-
den voor de huurders van het Prin-
senhuis, want die moeten op ter-
mijn verdwijnen. De gemeente heeft 
met instemming van de gemeen-
teraad tussen neus en lippen door 
een deal gesloten met Westhoek. 
Een grondruil. De woningbouwver-
eniging krijgt het Prinsenhuis, de 

gemeente krijgt een stuk grond aan 
de Raadhuislaan. Westhoek wil het 
Prinsenhuis op termijn slopen. Ergo, 
de huurders moeten verkassen. Ook 
SeniorWeb, ook al weten die offici-
eel nog van niks. 

Een droom
Met dat cultuurhuis begint het spel 
waar de raad van De Ronde Venen 
nog steeds in uitblinkt. Onverstaan-
baar eindeloos gemompel over aller-
lei details. Hoofdlijnen? Wat zijn dat? 
Uitbreiden van de bieb voor een cul-
tuurhuis? Heel voorzichtig komt het 
eerste bezwaar, daarop volgt een 
tweede, dan een derde  en al snel is 
de Van der Haarlaan uit beeld. An-
dere locaties zijn bij het voormalige 
NS station en het Haitsmaplein. Tot-
dat iemand vindt dat er hier en daar 
in de dorpshuizen onbenutte ruimte 
zit. Al snel vinden anderen dat dan 
ook. Een jaar lang praten, allemaal 
voor niks. Het Mijdrechtse cultuur-
huis bleek een droom. 

Laat ze niet barsten  
Jammer dat al die aandacht voor 
dat cultuurhuis een andere gebeur-
tenis in de schaduw heeft gezet en 
waar de huurders van het Prinsen-
huis nu de dupe dreigen te worden. 
Die vermaledijde grondruil. Ergens 
in februari 2009 krijgen de huur-
ders een telefoontje en horen dat ze 
te zijner tijd het pand moeten verla-
ten. Wanneer dat zou moeten wordt 
niet verteld. In afwachting van een 
te bouwen Cultuurhuis zullen ze tij-
delijk op de tweede verdieping van 
Colombier International op het in-

dustrieterrein worden gehuisvest. 
Geen woord over wanneer en hoe 
lang. Geen woord over verhuizing, 
de onkosten en de huurprijs. Tot half 
juni de raad besluit het Cultuurhuis 
aan de wilgen te hangen om eerst 
te gaan kijken naar die vermeende 
onbenutte en zwaar gesubsidieerde 
ruimten ergens anders. Dan blijkt 
ook plotseling dat de ruimte in Co-
lombier maar voor een jaar gehuurd 
gaat worden. Een klap in het gezicht 
van de huurders die ergens in 2011 
dat cultuurhuis was voorgehouden. 
Nu moeten ze over een jaar weer 
verkassen en weer is SeniorWeb de 
pineut. Wanneer de verhuizing naar 
Colombier moet plaatsvinden is nog 
steeds onbekend. Ook wat er daar-
na moet gebeuren. College en ge-
meenteraad, sta eens op en denk 
ook eens aan de mensen die alles 
wat u nu heeft, hebben opgebouwd. 
SeniorWeb is altijd netjes geweest 
en heeft vol overgave getrouw haar 
taken verricht. Geef ze de waarde-
ring en de ruimte die ze verdienen. 
Laat ze niet barsten.  
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Eerste rolstoelbrigade Rode 
Kruis in de Ronde venen 
met 5 vWO afgerond!
De Ronde Venen - Vanaf de voor-
jaarsvakantie t/m juni zijn elke vrij-
dagmiddag leerlingen van 5 VWO in 
het kader van hun maatschappelij-
ke stage op pad geweest met oude-
ren uit zorgcentrum Nieuw Avond-
licht. Alvorens met het rolstoelwan-
delen te kunnen starten, was er een 
korte cursus vanuit het Rode Kruis 
waarbij de leerlingen de praktische 
zaken rondom de rolstoel leerden 
kennen, uiteraard ook zelf ervaar-
den wat het is om in een rolstoel te 
zitten en rondgereden te worden. 
Daarnaast werden ook de “trans-
fers” (vanuit de rolstoel in een ge-
wone stoel) en jassen aan/uit ge-
oefend en uiteraard heeft de activi-
teitenleidster uitgebreid verteld wat 
voor bewoners er in het tehuis wo-
nen en werden er “oefengesprek-
jes” gehouden. En natuurlijk ook 
niet onbelangrijk kreeg iedereen 
een plattegrond van Mijdrecht. Tel-
kens had een andere leerling de 
beurt om een route voor te berei-
den die deels door de natuur, deels 
door het winkelcentrum om winkels 
te bekijken, en af en toe een bood-
schapje te kunnen doen.

Als afsluiting werd er iedere keer 
een horeca/gelegenheid/terras uit-
gezocht waar de hele groep gezellig 

bij elkaar zat en jong en oud over de 
meest uiteenlopende dingen kon-
den kletsen.

Goed voorbereid kon het wandelsei-
zoen starten en de weergoden wa-
ren zelfs zo gunstig dat het alterna-
tieve binnenspel niet uit de kast ge-
haald behoefde te worden.
Organisatorisch was het een goede 
vorm om in 2 teams van vier leerlin-
gen te wandelen zodat iedere groep 
per 14 dagen aan de beurt kwam en 
er onderling geruild kon worden ter-
wijl er voor noodgevallen nog enke-
le Rode Kruisvrijwilligers achter de 
hand waren. Voor het tehuis en de 
activiteitenleidster was het erg be-
langrijk dat er iedere vrijdagmid-
dag ook het juiste aantal deelne-
mers enthousiast klaarstond om 
mee op pad te gaan ! Vanuit een 
groep van ruim 12 bewoners was 
er iedere week veel belangstelling ! 
Leuk was ook het initiatief om met 
een grote groep de jaarmarkt in het 
centrum van Mijdrecht te bezoeken, 
wat veel bekijks opleverde ! De be-
woners van Nieuw Avondlicht von-
den het iedere week weer een feest-
je om mee te mogen.
Het met Rodekruis fleece-jacks en 
t-shirts geklede team met op de 
achterzijde ‘Rolstoelbrigade’ was al 

snel een vertrouwd straatbeeld op 
de meestal gezellig drukke vrijdag-
winkelmiddag.
Veel leuke reacties van jong en oud 
onderweg en bij de plaatselijke ho-
reca !
Vanuit een stukje in de krant werd 
er anoniem een envelopje met in-
houd geschonken voor een leu-
ke afsluiting met hapje en drankje 
voor de hele groep, omdat deze per-
soon het “een heel goed voorbeeld 
vindt van hoe oud en jong iets sa-
men kunnen doen !”

Al met al voor alle betrokkenen en 
zeker ook voor de leerlingen van het 
VLC een zinvolle invulling van hun 
Maatschappelijke Stage !
Vanuit het Rode Kruis, maar zeker 
ook vanuit de verzorgingstehuizen 
in De Ronde Venen hopen de orga-
nisatoren uiteraard dat er volgend 
schooljaar weer nieuwe leerlingen 
interesse tonen om een of meer rol-
stoelbrigades te vormen. Aan de be-
woners zal het niet liggen; zij kijken 
al uit naar een volgend team voor 
hun wekelijkse uitje !

Voor verdere toelichting : Rode Kruis 
afd. De Ronde Venen, tel. 281281,
of de coördinator van de Rolstoelbri-
gade: Annie van Gelder, tel. 264090.

Ouderenbeleid? Laat me 
niet lachen!

Afscheid van juf Ilse en 
peuterspeelzaal de Rakkertjes
Vinkeveen - Na 35 jaar moet peu-
terspeelzaal de Rakkertjes haar deu-
ren sluiten. Na al die jaren wordt het 
vertrouwde plekje in De Boei naast 
de bibliotheek verlaten. De Rakker-
tjes zal samengevoegd worden met 
peuterspeelzaal de Duikelaar. 

Juf Ilse zal niet meegaan met haar 

peuters. Zij gaat in Mijdrecht op de 
oude locatie van peuterspeelzaal 
Kiekeboe halvedagopvang verzor-
gen bij de Klimboom, de samenwer-
kingspartner van Stichting peuter-
speelzaalwerk de Ronde Venen. 

De andere juffen en de peuters wil-
den het afscheid van de peuter-

speelzaal en hun juf Ilse niet zomaar 
laten gebeuren. Voor alle peuters 
van de Rakkertjes en de Duikelaar 
was er daarom een ijsje uit de ijskar 
van de IJsbeer. De peuters konden 
kiezen tussen een roze of een geel 
bolletje en dat viel bij iedereen in de 
smaak. Hiermee wordt het trieste af-
scheid toch nog een beetje cool.

vakantiesluiting Buurtbemiddeling 
Amstelveen en Uithoorn
Regio - Tijdens de periode van 3 
augustus tot 24 augustus a.s. is het 
kantoor van buurtbemiddeling Am-
stelveen en Uithoorn gesloten.

In deze periode kunnen er geen 
nieuwe klachten worden behandeld.  
Nieuwe meldingen voor buurtbe-
middeling kunnen wel opgenomen 
worden door het secretariaat van Vi-
ta welzijn en advies. 

Uw naam, adres, telefoonnummer 
en eventuele klacht zullen geno-
teerd worden. 

Na 24 augustus zal contact met u 
opgenomen worden voor het ma-

ken van een afspraak voor een in-
takegesprek. 
Enkele tips bij problemen met uw 
buren:
- ... houd het hoofd koel en laat u   
..... niet verleiden tot lelijke woorden   
..... en dreigementen

-  . probeer pas contact te leggen
..... als de gemoederen weer
..... bedaard zijn

-  . u hoeft het niet eens te zijn met 
..... elkaar, maar probeer elkaar te
..... begrijpen

- ... zoek (samen) naar
..... oplossingen of verbeteringen

..... die besproken kunnen worden
-  . laat eventueel de zaak rusten tot 
buurtbemiddeling contact met u op-
neemt. 

Als u er niet uitkomt, informatie en 
advies wilt of bemiddeling wenst, 
dan staat Buurtbemiddeling u en uw 
buren weer graag ter dienst vanaf 24 
augustus a.s. Dit doen ze gratis, be-
langeloos en onder geheimhouding.

Contact met buurtbemiddeling kan 
telefonisch: 020 5430430, per e-
mail: buurtbemiddeling@vitawelzij-
nenadvies.nl of via uw woningbouw-
vereniging, gemeente of buurtregis-
seur. 



Mijdrecht - Als u bekend bent in 
Nieuw Avondlicht, zal het u niet ont-
gaan zijn dat er in de koepelzaal een 
grote parasol staat, met daaraan al-
lemaal hartenwensen van de bewo-
ners. Deze zomeractie is een initia-
tief van de Rikistichting (dit is een 
onderdeel van de Zonnebloem).

De activiteit is bedoeld om de vakan-
tieperiode, die voor veel bewoners 
toch als minder prettig wordt erva-
ren, een warm hart toe te dragen.
Bewoners hebben allemaal een 

groot hart ontvangen, met de vraag 
er een hartenwens op te schrijven. 
Hieraan is door bijna alle bewoners 
gehoor gegeven.
Om aan al deze wensen te kunnen 
voldoen, heeft de Rikistichting een 
geldbedrag ter beschikking gesteld, 
zodat de wensen van tien van de 
bewoners vervuld kunnen worden. 
De Stichting Vrienden van Nieuw 
Avondlicht was ook erg enthousi-
ast over het initiatief en heeft Nieuw 
Avondlicht toegezegd de overige 
wensen financieel te ondersteunen. 

De wensen variëren van een keer te-
rug naar de oude woonplaats tot een 
avondje André Rieu. 
De eerste wens is deze week in ver-
vulling gegaan. Mevrouw Driehuis 
wilde graag terug naar Vinkeveen, 
waar ze altijd heeft gewoond. 
Dinsdag is zij heerlijk met een vrij-
willigster naar Vinkeveen gegaan en 
heeft daar met de rollator door het 
oude dorp gelopen. Mevrouw Drie-
huis woonde op de hoek bij de Heul-
weg, helaas is haar  woning er niet 
meer. Wat er nog wel staat is de ou-
de woning van de familie Borger. 
Mevrouw Driehuis vertelde over de 
smederij, waar vroeger de paarden 
werden beslagen.
Er staan in de Heul nog wel veel ou-
de panden. Zo ook het pand van sla-
gerij Knigge, waar zij op het terras 
een ijsje hebben gebruikt. Mevrouw 
Driehuis was heel vermoeid na de-
ze dag maar zo gelukkig om terug te 
zijn geweest in Vinkeveen. 
Zo zullen al de wensen van de be-
woners de komende vakantieperio-
de in vervulling gaan. Nieuw Avond-
licht is blij met dit initiatief van de Ri-
ki-stichting.
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Padvindsters beleven avontuur 
met ‘De Zevensprong’
Mijdrecht – De Padvindsters van 
Scouting Jan van Speyk hebben het 
seizoen afgesloten met hun jaarlijk-
se kamp. Deze keer vond het kamp 
plaats in Baarn, waar de padvind-
sters – meiden tussen de 11 en 14 
jaar – op de fiets heen gingen. 

Het thema was ‘De Zevensprong’ 
naar de serie en het boek van Ton-
ke Dragt. De kinderen waren de 
schoolkinderen van Meester Frans. 
Ze waren verdeeld over drie groe-
pen: de studiebollen, de skaters en 
de cheerleaders. Graaf Grissestein 
wilde heel graag de schat heb-
ben, maar Grietje Grissestein (het 
nichtje van de graaf) is de erfgena-
me van de schat. Door een verze-
geld geschrift op te lossen kon de 
schat gevonden worden. De kinde-
ren hebben de schat gevonden sa-
men met de hulp van Meester Frans, 

Jan Thomtidon en Mejufvrouw Roz-
marijn en deze aan de rechtmatige 
erfgename Grietje gegeven.

Naast dit spannende themaver-
haal hebben de meiden nog meer 
erg leuke dingen gedaan. Maar er 
moest toch ook ‘gewerkt’ worden, 
want elke avond moesten de mei-
den zelf koken in een zelfgebouw-
de keuken van palen hout. En na-
tuurlijk slapen in de zelf opgezette 
tent. Gelukkig waren daar ook pun-
ten mee te verdienen. Net zoals met 
de vele spellen in het bos en na-
tuurlijk de spannende hike, een lan-
ge speurtocht door het bos.
Vanwege het mooie weer zijn de 
meiden zelfs gaan zwemmen in een 
buitenbad in het bos om even lekker 
op te frissen. Op woensdag werden 
de nieuwelingen gedoopt tijdens de 
traditionele ‘kampdoop’. Ze moeten 

dan een parcours afleggen en aan 
het einde krijgen ze een kampdoop-
naam. Elke avond werd afgesloten 
met een kampvuur. Maar één dag 
klopte er iets niet... de dag werd be-
gonnen met een kampvuur en afge-
sloten met ochtendgym! Dat bleek 
een ‘andersomdag’ te zijn. Weer 
eens wat anders!  

Het groepje van de skaters heeft het 
kamp uiteindelijk gewonnen met 
179 punten. De cheerleaders zijn 
tweede geworden met 166 punten 
en de studiebollen derde met 162 
punten. 

De padvindsters van Scouting Jan 
van Speyk kunnen terugkijken op 
een geslaagd kamp. Volgend jaar 
weer! 
Kijk voor meer informatie op 
www.janvanspeykgroep.nl.

De eerste wens is vervuld 
in Nieuw Avondlicht

Soos De Cirkel verlaat 
als eerste het Prinsenhuis
De Ronde Venen - Ja, het was bij-
na een begrip. Nee, het was een be-
grip. Dinsdagavond tussen 19.00 en 
21.30 uur Prinsenhuis Mijdrecht: 
Soosavond voor verstandelijk ge-
handicapten. Maar afgelopen jaar 
kwamen er veel geruchten.
Het Prinsenhuis wordt verkocht aan 
Westhoek. Soos De Cirkel moet net 
als alle andere gebruikers  naar een 
nieuw onderkomen.
Er wordt gesproken over een cul-
tuurhuis waar alle gebruikers van 
het Prinsenhuis gebruik van zouden 
kunnen maken.
Dit moet nog gebouwd worden en 
dus moet er voor een paar jaar een 
noodoplossing gevonden worden.
Soos De Cirkel heeft zelf heel veel  
locaties bekeken en overlegd waar 
zij naar toe konden. Het is erg moei-
lijk een geschikte ruimte te vinden.
De gemeente heeft een locatie ge-
vonden aan de Energieweg. Niet 
echt een geweldige locatie voor ver-
standelijk gehandicapten, te afgele-
gen, maar men moet wat.

Maar:
Het is nu zo goed als zeker, er komt 
geen cultuurhuis in Mijdrecht.
Het Prinsenhuis wordt verkocht aan 
Westhoek.
De gebruikers van het Prinsen-
huis kunnen het eerste jaar naar de 
Energieweg, maar moeten daarna 
zelf voor een onderkomen zorgen.
Soos De Cirkel besluit dan zelf een 
locatie te zoeken waar ze langer in 
kan blijven.

Na een jaar weer verhuizen is na-
melijk  geen goed plan.
Na heel veel zoeken en overleg  door  
de vrijwilligsters en het bestuur van 
Soos “De Cirkel” is nu bekend ge-
worden dat Soos De Cirkel haar in-
trek gaat nemen in Dorpshuis De 
Willisstee.
Dinsdag 1 september zal de soos 
het nieuwe seizoen hier starten. U 
gaat hier natuurlijk nog van horen. 
Voor de mensen die niet weten wat 
Soos De Cirkel is, volgt hier een uit-
eenzetting. Ruim 20 jaar geleden 
stak een aantal vrijwilligers de kop-
pen bij elkaar om wekelijks een ge-
zellig ‘avondje uit’ te organiseren 
voor verstandelijk gehandicapten 
van alle niveaus uit regio De Ron-
de Venen. “Soos De Cirkel” was ge-
boren en werd ondergebracht in 
de “Stichting Recreatie en Educa-
tie verstandelijk gehandicapten De 
Ronde Venen”. 
Dat er vraag naar zogenaamde 
soosavonden was, kan men wel 
stellen. In ruim 20 jaar tijd heeft men 
het aantal deelnemers zien groei-
en van 20 tot ongeveer 70 personen. 
De soosavonden worden elke dins-
dagavond, met uitzondering van de 
maanden juni, juli en augustus, van 
19.30 tot 21.30 uur gehouden en is 
onder begeleiding van een achttal 
enthousiaste vrijwilligers.

De indeling van een soosavond ziet 
er als volgt uit: 
19.30 - 20.00 uur
gezellig met elkaar koffie drinken

20.00 - 20.30 uur
1e ronde activiteiten of cursus
20.30 - 21.00 uur
pauze, fris/chips kan worden ge-
kocht tegen een kleine vergoeding
21.00 - 21.30 uur
2e ronde activiteiten of cursus
Tijdens deze avonden worden er tal 
van activiteiten georganiseerd, zoals  
knutselen, disco- en bingo-avon-
den, dartswedstrijden, het spelen 
van allerlei (gezelschaps-)spellen 
maar ook worden er diverse cur-
sussen gegeven. Hierbij valt te den-
ken aan bijvoorbeeld koken, teke-
nen, computeren, linedancing, yo-
ga, etcetera. Voor ieder wat wils 
dus. Maar ook als men alleen voor 
de gezelligheid komt dan is dat ui-
teraard geen enkel probleem. Het 
motto van de soos is dan ook: “Al-
les mag, niets hoeft!”
Maar het absolute hoogtepunt waar 
de deelnemers echt naartoe leven 
is de Playbackshow, die om het jaar 

wordt gehouden. Een groots evene-
ment, dat inmiddels al 10 keer geor-
ganiseerd is en waar zo’n 400 toe-
schouwers kunnen genieten van ca. 
15 spetterende acts. 
De kosten voor al deze activiteiten 
en cursussen worden betaald van 
subsidies maar sponsoring speelt 
hierbij ook een heel grote rol. Ook 
betalen de deelnemers een klein 
bedrag aan contributie, dat groten-
deels gezien moet worden als op-
voedkundig element. 
Mocht u nog vragen hebben of na-
dere informatie wensen, neemt u 
dan gerust contact op met de co-
ordinator van de soos. Haar naam 
is Angela van Adrichem  en is be-
reikbaar op 0297-593 545/06 23 93 
78 15.
Het adres van de soos is: Soos De 
Cirkel, Dorpscentrum De Willisstee, 
Pieter Joostenlaan, 3648 XR Wilnis.
Tel. 06 27 38 19 36 (dinsdag tussen 
18.00 -22.00 uur

O.A.S.E. gaat sluiten
Uithoorn - Met ingang van 1 okto-
ber is de huidige locatie niet meer 
beschikbaar voor O.A.S.E.
Doorstarten is niet mogelijk daar er 
geen andere locatie beschikbaar is. 
Dat zou hoge kosten met zich mee 
brengen. Bepaalde groepen kunnen 
ondergebracht worden op een an-
dere locatie. Wat de sociale support 
en de hulpverlening betreft spijt het 
de hulpverleners zeer dat zij dit, na 
33 jaar, niet kunnen continueren.
Hierbij willen zij dan ook de vrijwil-

ligers, sponsors, adverteerders, do-
nateurs en andere belanghebben-
den bedanken voor het vertrou-
wen. Dankzij al deze personen is het 
O.A.S.E. mogelijk gemaakt om heel 
veel voor de gemeenschap bete-
kend te hebben.
U wordt in de gelegenheid gesteld 
om afscheid te nemen van O.A.S.E. 
Hiervoor stelt zij u in de gelegenheid 
op zaterdag 8 augustus aanstaande  
van 15.00 tot 17.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom.

Hulpverlening bij tijdelijk 
huisverbod
De Ronde Venen - Het college van 
B & W besloot dinsdag 14 juli in te 
stemmen met een subsidieaanvraag 
van Zuwe en het Advies- en Steun-
punt Huiselijk Geweld (ASHG) om 
tot een uniforme en adequate aan-
pak van huiselijk geweld en uitvoe-
ring van de Wet tijdelijk huisverbod 
te komen. De aanvraag heeft met 
name betrekking op de wijze waar-
op binnen de provincie Utrecht de 
hulpverlening wordt geregeld als 
een huisverbod is opgelegd. 
Sinds 1 januari 2009 is de Wet tij-
delijk huisverbod van kracht. Deze 
wet biedt burgemeesters de moge-
lijkheid om plegers van huiselijk ge-
weld tien dagen de toegang tot hun 
huis te ontzeggen, met name in situ-
aties waarin het strafrecht geen mo-
gelijkheid biedt om in te grijpen. Het 
doel van de wet is om een adem-
pauze te bieden waarin de hulp-
verlening op gang kan komen voor 
zowel het slachtoffer als de dader. 
Voor een effectieve inzet van een 
huisverbod is het samengaan van 
maatregelen en nauwe samenwer-

king nodig tussen gemeente, po-
litie en hulpverlening. De hulpver-
lening is in twee opzichten gere-
geld vanuit de centrumgemeen-
te Utrecht, namelijk via de inzet van 
Altrecht crisisdienst en via de inzet 
van het Advies- en Steunpunt Hui-
selijk Geweld. ASHG voert de regie 
over de inzet van hulpverlening, ge-
durende de eerste 10 dagen en ge-
durende een eventuele verlenging 
van het huisverbod. Om te komen 
tot een gecoördineerde en beheers-
te inzet van het tijdelijke huisverbod 
en vroegtijdige inschakeling van de 
hulpverlening is afstemming binnen 
de SUW-regio en het district Rijn en 
Venen essentieel. Het Districtsover-
leg Huiselijk Geweld (DOHG) vormt 
hiervoor een adequaat platform. De 
gemeenten in de SUW-regio en het 
district Rijn & Venen moeten voor 
eigen rekening een Districtsoverleg 
Huiselijk Geweld (DOHG) regelen. 
Met honorering van de gezamen-
lijke subsidieaanvraag van Zuwe en 
ASHG krijgt de regio/het district de 
beschikking over zo’n platform.

Beveiligingscamera’s staan er, maar werken niet

Voet-fietsbrug over de Kromme 
Mijdrecht (tijdelijk) buiten gebruik
De Ronde Venen - De zelfbedie-
ningsvoet- en fietsbrug over de 
Kromme Mijdrecht tussen de Am-
stelkade en bungalowpark Zomer-
lust ter hoogte van Zevenhoven (ge-
meente Liemeer) is tijdelijk buiten 
gebruik gesteld. De brug, die on-
derdeel is van een drukke recrea-
tieroute voor wandelaars en fiet-
sers, maar ook gebruikt wordt door 
omwonenden om van de ene oever 
naar de andere te komen, functio-
neert niet meer. De techniek van de 
brug heeft het moeten afleggen te-
gen het vandalisme. De jeugd die 
hier graag zwemt, ook al is dat ver-
boden gelet op de borden ‘verboden 
te zwemmen’, gebruikt de brug dik-
wijls als ‘springplank’, vaak met z’n 
tienen tegelijk. Ook laat men zich 
aan de bascule optrekken om zich 
daarna van een flinke hoogte in het 
water te laten vallen. Allemaal span-
nend natuurlijk, maar daar kan het 
mechaniek van deze brug niet te-
gen. Bovendien is het gevaarlijk als 

een boot de brugdoorgang invaart. 
Volgens een woordvoerder van de 
provincie Utrecht, onder wiens be-
heer de brug valt, wordt de brug 
wel gerepareerd, maar zal daar-
na voorlopig buiten gebruik blijven, 
dus ‘open’ blijven staan. Eerst zal in 
overleg met Waternet en eventueel 
de gemeenten Liemeer en De Ron-
de Venen een oplossing gevonden 
moeten worden om ‘misbruik’ van 
de brug tegen te gaan. Al eerder is 
de brug doelwit geweest van vanda-
len. Die trekken zich hoegenaamd 
niets aan van de palen met bevei-
ligingscamera’s bij de brugoprit-
ten omdat ze (volgens hen) toch 
niet functioneren… De pakkans van 
mogelijke daders is dus nihil.
De oostelijke oever aan de kant van 
De Ronde Venen, bij de uitgang van 
het caravanpark, wordt veelvuldig 
als recreatieve ligweide aan het wa-
ter gebruikt. Logisch dat men daar 
ook gaat zwemmen. Het zou mis-
schien een idee zijn om zwemmen 
op bepaalde plaatsen langs de oe-
ver buiten de vaarzone toch toe te 
staan en dan wellicht tijdens het 
zwemseizoen een springplank en/of 
een klimtoren in het water te plaat-
sen waar de jeugd vanaf kan sprin-

gen. Grotere kans dat dan de brug 
van springers verschoond blijft. Be-
ter toezicht van ouders zou ook een 
bijdrage kunnen leveren. Je kunt 
niet altijd en overal een politieau-
to neerzetten. Bovendien werkt dat 
vaak averechts. Zodra de brug voor 
zowel voetgangers als fietsers weer 
beschikbaar is, zullen wij u dat la-
ten weten.

Fietsendief 
aangehouden
Vinkeveen - De politie heeft op 
donderdag 16 juli een 18-jarige fiet-
sendief betrapt, doordat de 40-ja-
rige eigenaresse de verdachte op 
haar fiets zag rijden.
Rond 18.30 uur werd de 18-jarige 
man uit Mijdrecht in een weiland ter 
hoogte van de Prinses Beatrixstraat 
in Baambrugge aangehouden, na-
dat hij bij het zien van de politie op 
de vlucht was geslagen; de fiets had 
de man achtergelaten. De 18-jarige 
verklaarde op het bureau de fiets 
gestolen te hebben. Tegen de man 
is proces-verbaal opgemaakt.
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Hoefse Jeugdkamp weer 
één groot feest
De Hoef - Vond u het ook zo stil in 
De Hoef vorige week? Geen zorgen, 
dat is alweer voorbij! De kinderen 
van het Hoefse Jeugdkamp zijn al-
weer thuis. Moe maar voldaan van 
het leuke weekkamp. Alle 51 vin-
dingrijke kinderen zijn weer keu-
rig thuis afgeleverd. En de kamplei-
ding? Die gaat voorlopig vroeg naar 
bed. 
Het thema was dit jaar maffi a, dus 
veel spaghetti, donkere zonnebrillen 
en ijs! Op de eerste kampdag werd 
het kamp omgetoverd in een heus 

maffi ahol. Compleet met gevange-
nis waarin op de muren wanhoops-
kreten van gevangenen mochten 
worden geschreven. De kinderen 
hebben zich daar helemaal in uitge-
leefd. En zo werd de binnenkant van 
de gevangenis de beste bron van 
informatie voor de kampleiding met 
betrekking tot het stelen van chips 
en snoep en wie op wie is!
Naast de verschillende maffi aprak-
tijken als een dropping, zwemmen, 
levend stratego, balspelen en het le-
zen van Donald Duckies was er ook 

een spannend nachtspel waarbij 
Maffe Fia moest worden gered uit 
de handen van maffi abaas Don Cal-
zone.Afgelopen zaterdag vertrokken 
de kinderen op de fi ets vanuit Loon 
op Zand weer naar De Hoef. Na een 
week prachtig weer werden de kin-
deren geconfronteerd met een pitti-
ge uitdaging. Het was zwaar, maar 
ze hebben het allemaal gered. Maf-
fe Fia: “Kinderen, jullie hebben su-
per gefi etst en bedankt voor de leu-
ke week! Groetjes van mij.” 
www.hethoefsejeugdkamp.nl

Tijdelijke afsluiting N201:
buslijnen worden omgeleid
De Ronde Venen - De afsluiting 
van de N201 van 24 juli tot 17 au-
gustus heeft ook gevolgen voor het 
openbaar vervoer in De Ronde Ve-
nen. De bussen van de lijnen 121, 
126 en 130 die respectievelijk rich-
ting Hilversum, Amsterdam Zuid-
Oost en Breukelen Station rijden 
worden gedurende drie weken om-
geleid via een andere route. Aldus 
rijdt lijn 121 de komende weken he-
lemaal niet meer van Mijdrecht via 
Wilnis en Vinkeveen naar Hilversum 
vice versa, want Breukelen station 

is voor korte tijd het begin en eind-
punt, zo laat Connexxion ons des-
gevraagd weten. Lijn 126 rijdt wel-
iswaar vanaf Mijdrecht naar Am-
sterdam-Bijlmer, maar doet dat via 
de halte Herenweg bij het viaduct, 
Baambrugse Zuwe en de Vinken-
kade. Saillant detail: de bushaltes 
op deze (voormalige) route zijn on-
langs verwijderd… Buslijn 130 van-
uit Uithoorn-busstation rijdt de nor-
male route door Vinkeveen met als 
laatste halte de Herenweg bij het 
viaduct en gaat vervolgens via de 

N201 naar de kruising met Waver-
veen/Wilnis-Woerden waarna de 
N212 wordt gevolgd richting Koc-
kengen via de N401 en vervolgens 
door naar Breukelen.

De halte Groenlandsekade bij het 
hotel naast de A2 vervalt dus. Mis-
schien wat lastig, maar het zal on-
getwijfeld allemaal wel meeval-
len. Het is vakantietijd, waardoor 
wellicht minder mensen van de lij-
nen gebruik zullen maken en het is 
slechts voor drie weken.

Toezicht politie op de 
feestweek in Vinkeveen
Vinkeveen - Politiemensen van het 
wijkteam De Ronde Venen heb-
ben woensdag 15 juli toezicht ge-
houden op de Feestweek Vinke-
veen waar een braderie plaatsvond 
op de Herenweg, Heulweg en Dem-
merik. Er werd ook gesurveilleerd 
op de Vinkeveense Plassen. Bij het 
toezicht verleende politiemensen te 
paard van de Afdeling Levende Ha-
ve assistentie. De feestelijkheden op 
de braderie en in de feesttent aan 
Demmerik verliepen ordelijk en be-
heersbaar. 
Bij het houden van toezicht werden 
diverse namaakartikelen in de kra-
men aangetroffen en in beslag ge-
nomen. Drie bootbestuurders kre-
gen een bekeuring voor het over-
schrijden van de toegestane snel-
heid op de Vinkeveense Plassen. 
Drie personen kregen een bekeu-

ring omdat zij zich op verboden ter-
rein bevonden bij een school aan 
het Tuinderslaantje en een automo-
bilist kreeg een bekeuring voor het 
parkeren in het parkeerverbod. 
Ook donderdag 16, vrijdag 17 en za-
terdag 18 juli hield de politie toe-
zicht op en rond het feestterrein 
aan Demmerik. Er vonden ook sur-
veillances op de Vinkeveense Plas-
sen plaats omdat veel bezoekers 
van de Feestweek Vinkeveen met 
de boot komen. Bij het toezicht hou-
den kreeg het wijkteam ondersteu-
ning van politiemensen die werk-
zaam zijn in het Westteam. De fees-
telijkheden in en rond de feesttent 
verliepen veilig en beheersbaar. Vol-
gens de politie was sprake van een 
goede samenwerking met het per-
soneel van de beveiliging en met le-
den van de organisatie.

Tijdens het houden van toezicht zijn 
in de verschillende kernen van de 
gemeente De Ronde Venen bekeu-
ringen uitgedeeld.
Er werd bekeurd voor onder meer 
het overschrijden van de toegesta-
ne snelheid (8x), het drinken van al-
cohol op straat (2x), voor wildplas-
sen (3x), defecte verlichting (4x), 
het niet handenvrij bellen (1x), tech-
nisch gebrek aan bromfi ets (1x) 
en parkeren in parkeerverbod (1x). 
Voor het rijden onder invloed van al-
cohol werd een 28-jarige automobi-
list uit Mijdrecht betrapt.
Politiemensen zagen hem vanaf het 
feestterrein met hoge snelheid weg-
rijden waarop hij werd gecontro-
leerd. Na de ademanalyse op het 
bureau bleek dat hij 700 ug/l alco-
hol in zijn lichaam had en waarop 
zijn rijbewijs is ingevorderd.  

Wilnisse schennispleger 
aangehouden
Wilnis - De politie heeft vrijdag-
avond 17 juli een 46-jarige inwoner 
uit Wilnis aangehouden. De man 
wordt verdacht van het plegen van 
openbare schennis.
De politie kreeg die avond een mel-

ding dat een man zijn geslachtsdeel 
liet zien aan vier minderjarige kin-
deren die aan het spelen waren op 
een schoolplein aan de Rembrandt-
laan. Toen agenten ter plaatse gin-
gen, troffen zij in de buurt van het 

schoonplein een man aan die vol-
deed aan het opgegeven signale-
ment.
Hierop is de man aangehouden en 
meegenomen naar het politiebu-
reau voor verhoor.  

Die groei komt doordat we steeds ouder worden. 
Maar de groei zit bij alle leeftijden. Ook 
bijvoorbeeld diabetes en erfelijkheid hebben 
ermee te maken. Het Oogfonds wil op de rem 
trappen. Ook wil het Oogfonds de leefkwaliteit 
van blinden en slechtzienden verbeteren. Visueel 
beperkten moeten net zo goed kunnen meedoen 
in de samenleving als iedereen. In ruim zestig 
jaar heeft het Oogfonds op dat gebied al veel 
bereikt. De pratende geldautomaat bijvoorbeeld. 
Nieuwe behandelmethodes. En dan niet iemand 
die blind is en weer ziend geworden door een

zoen, maar serieus onderzoek. Er moet echter
nog veel worden gedaan. 
Want veel wetenschappelijk onderzoek 
blijft liggen, bijvoorbeeld naar oogtumoren 
bij kinderen onder de zes jaar. En waarom 
hebben zoveel automobilisten navigatie 
in de auto maar is de modernste techniek 
nauwelijks beschikbaar voor blinden en 
slechtzienden? De witte stok, eigenlijk al 
honderden jaren nauwelijks het niveau van 
een boomtak ontstegen, moet dringend 
worden opgewaardeerd naar een intelligente 

geleidestok met gps en obstakeldetectie. De 
eerste proefmodellen van de geleidestok van 
morgen zijn er. Voor doorontwikkeling is veel 
geld nodig. Mensen met oogproblemen zitten 
sowieso met veel vragen. Hun omgeving ook. 
Daarom financiert het Oogfonds de Ooglijn, 
een onmisbare vraagbaak. En die willen we 
graag laten voortbestaan.

Oogfonds Nederland maakt wetenschappelijk 
onderzoek, toegankelijkheidsprojecten, 
voorlichting en belangenbehartiging mogelijk. 
Toch blijft er nog veel liggen. Hoe dat komt? 
Het antwoord is simpel: gebrek aan geld. De 
overheid geeft het niet. Gelukkig is er het 
Oogfonds. En gelukkig ben jij er. Want zonder 
jouw gift blijven blinden en slechtzienden in 

Blinde weer ziend door zoen
Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een blinddoek om de straat over te steken. Of een 
boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te herkennen. Iemand in het café te versieren. 
Da’s best moeilijk. Maar voor meer dan 350.000 Nederlanders de dagelijkse realiteit. Zij zijn 
blind of ernstig slechtziend. En dit aantal groeit snel.
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Oogfonds Nederland maakt wetenschappelijk 
onderzoek, toegankelijkheidsprojecten, 
voorlichting en belangenbehartiging mogelijk. 
Toch blijft er nog veel liggen. Hoe dat komt? 
Het antwoord is simpel: gebrek aan geld. De 
overheid geeft het niet. Gelukkig is er het 
Oogfonds. En gelukkig ben jij er. Want zonder 
jouw gift blijven blinden en slechtzienden in 

Blinde weer ziend door zoen
Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een blinddoek om de straat over te steken. Of een 
boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te herkennen. Iemand in het café te versieren. 
Da’s best moeilijk. Maar voor meer dan 350.000 Nederlanders de dagelijkse realiteit. Zij zijn 
blind of ernstig slechtziend. En dit aantal groeit snel.

TEL (030) 254 57 11

Moeite
met

lezen?
www.gratisloepje.nu
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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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

 Ja! Ja! Begraafplaats
in Uithoorn 

 Het is altijd hetzelfde. 
Of het zich nú afspeelt 

of 2000 jaar geleden, dat doet er eigenlijk weinig 
toe. Wat er ook gebeurt, het draait altijd banaal 
om geld en macht... Wat ook altijd hetzelfde is, 
is de manier waarop de machthebbers omgaan 
met de mensen die geen macht hebben. Er 
wordt gegoocheld met cijfers en feiten om de 
gewone mensen een loer te draaien. Er wordt 
gemanipuleerd. Of het nu om overheden gaat, 
of om instellingen gaat, of om de kerk. Vooral 
van die laatste verwacht je dat niet. Dan gaat 
het om gelovigen. Daar zou je niet mee mogen 
manipuleren. Toch? Toch gebeurt het. Ja! Ja! Toch 
gebeurt het. Vroeger gebeurde het. Iedereen 
kent het gezegde uit Brabant afkomstig van de 
burgemeester tegen de pastoor: “Als u ze dom 
houdt, dan hou ik ze arm.” Ja! Ja! De tijden zijn 
nauwelijks veranderd als het om geld gaat. En het 
gaat hier om de begraafplaats van de parochianen 
van St. Jan de Doper uit Uithoorn en Amstelhoek 
die volgens insiders niet goed zijn voorgelicht 
en ook geen mogelijkheid hebben om bezwaar 
te maken. Ja! Ja! Wij hebben als niet-gelovigen 
er voor kunnen strijden om via allerlei wettelijke 
regels en de Raad van State misstappen van 
de overheid te controleren en aan te vechten. 
Dat is in de katholieke kerk niet zo. Dat is een 
ouderwets feodaal systeem waar de parochianen 
weinig te vertellen hebben. Ze mogen alleen 
altijd maar dienstbaar zijn en moeten alles wat 
de bisschop beveelt als zoete koek slikken. Geen 
wonder dat de kerken leeglopen. In Nederland 
zijn de mensen mondig geworden. Die slikken 
gemanipuleer niet meer, die gaan in verzet of 
lopen weg bij die kerk. We hebben kunnen lezen 
dat de begraafplaats bij St. Janskerk in Uithoorn 
dicht moet. Dat die geruimd moet worden. 
Waarom? Dat levert geld op. Dat levert ordinair 
heel veel geld op. Dat levert misschien wel een 
miljoen euro (1.000.000,--) op. Dat is in wezen 
geld dat de parochianen hebben opgebracht. De 
katholieken in Uithoorn en Amstelhoek hebben 
daar zoals men zegt vaak krom voor gelegen. 
Zo ging dat vroeger. Nu niet meer. Nu wordt er 
als vrijwilliger aan het onderhoud van de kerk 
en de begraafplaats gewerkt. Dat is helemaal 
niet in geld uit te drukken. Ja! Ja! Hoe zit het 
nu met zo’n begraafplaats. Ik heb begrepen dat 
het geweide grond is. Dat weiwater is gebruikt 
om de begraafplaats in te zegenen. Dat is toch 
heilig water dat de bisschop over de grond, 

samen zegeningen heeft uitgestrooid. Hoe wordt 
die grond nu ontheiligd? Gaat de bisschop er 
dan over plassen? Ik ben benieuwd hoe dat 
gaat. Maar ik denk dat er heel wat parochianen 
niet blij mee zijn dat hun begraafplaats wordt 
geruimd en dat de resten van hun dierbaren 
zomaar met een of ander graafapparaat bij 
elkaar geharkt gaan worden om verbrand te 
worden. Allemaal om een boel geld. Banaal, 
vindt u niet? Ja! Ja! Zo gaat het. Of niet? We 
zullen het horen. Nu gaan ze al stenen ruimen 
terwijl die helemaal geen kwaad doen. Dat is 
om het aanzien van de begraafplaats voor de 
achterblijvers onaangenaam te maken. Dat 
kondigen ze aan precies in de vakantieperiode. 
Dat zijn banale machthebbersmanieren. Die 
zitten altijd te kijken wanneer zij het kunnen 
aankondigen om de minste bezwaren te krijgen 
van onze parochianen. In de vakantie. Ja! Ja! Dat 
doen wij in de vakantie. Goed idee, jongens! Dat 
doen wij in de vakantie. Dat doen wij door niet 
lang van te voren ons voornemen kenbaar te 
maken  (dat zijn bekende machtsspelletjes). Ja! 
Ja! De mensen krijgen maar een paar weken, zeg 
maar een paar dagen, om na te denken. Jammer 
voor hen dat ze met vakantie zijn. Toch? Moet je 
maar niet op vakantie gaan. Ja! Ja! Waarom niet 
nu aankondigen en in oktober pas doen. Te veel 
kans op bezwaren.Toch? Ja! Ja! 
(Het wordt vervolgd). 
De gemeente De Ronde Venen heeft een nieuwe 
racebaan geschapen. In Vinkeveen. Er wordt 
onzinnig hard gereden. 50km is niet genoeg 
in een straat waar mensen wonen en kinderen 
naar school gaan. In de Kerklaan wordt idioot 
hard gereden, zelfs door het openbaar vervoer, 
Ja! Ja! Dat is lachen. Een bus reed zo hard dat hij 
zelfs de halte voorbij reed en een stuk achteruit 
terug moest rijden om een vergeten passagier 
op te pikken. Er wordt veel te hard gereden in de 
Kerklaan. Er wordt idioot hard gereden. Zou de 
wethouder daar nog iets aan gaan doen. Voor de 
Reigerstraat waar niemand zijn voordeur heeft, 
heeft hij wel zijn gewicht in de schaal gelegd. 
Vriendjes misschien? Vroeger was er een sluis in 
het midden van de Kerkstraat. Geen gelukkige 
oplossing maar het verkeer werd geremd. Die is 
nu weg. Komt die er weer? Wij zullen het maar 
weer afwachten. Kijken wat de wegendeskundige 
ambtenaren weer uitdokteren. Ja!Ja! Afwachten.

John B. Grootegoed

Afgelopen week ontving onze redactie de volgende 
brief van de dierenbescherming. Hoewel wij het ze-
ker niet eens zijn met de kritiek hierin, plaatsen wij 
de brief wel. Onder de brief  geven wij een korte re-
actie van onze kant: 

In de Nieuwe Meerbode van 8 juli stond een uit-
gebreid en met foto’s geïllustreerd artikel over de 
vangst van 30 gedumpte kippen in De Ronde Ve-
nen bij Wilnis. De waardering voor het werk van de 
Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland die 
uit het artikel blijkt, delen wij volledig en het is goed 
dat daaraan positieve aandacht wordt besteed. Een 
andere partij die een belangrijke rol heeft gespeeld 
blijft echter volledig buiten beeld en dat is Duur-
zaam Fauna Advies van Peter van Poelgeest uit 
Purmerend (en niet de “kippenopvang Amsterdam” 
die in het artikel wordt genoemd). Na het vangen 
van de kippen door Michel en Riek heeft Peter van 
Poelgeest zich over de 30 kippen ontfermd en ze 
een goed tehuis bezorgd.

Daarnaast is in het artikel een volkomen verkeerd 
beeld van de Dierenbescherming geschetst. Wij 
weten niet waar uw medewerkster de beweringen 
over de Dierenbescherming vandaan heeft gehaald, 
maar verificatie bij de Dierenbescherming had een 
volstrekt ander beeld gegeven. Allereerst zijn kip-
pen óók dieren, want ook het welzijn van alle die-
ren valt onder onze taak, ook het vee, zie maar ons 
jaarthema over het welzijn van paarden. Nu zijn er 
ook kippen die als (buiten)huisdieren worden ge-
houden, dus om alles maar onder “vee” te stoppen 
is ook nog eens te kort door de bocht en dat doen 
wij dan ook niet zomaar. Overigens was het in dit 
geval wel ‘vee’, want veel kippen hadden een ge-
kapte snavel, hetgeen inhoudt dat zij in grote aan-
tallen als legkippen zijn gebruikt in waarschijnlijk 
weinig diervriendelijke omstandigheden. Het dum-
pen van de kippen duidt daar ook op en daarom 
heeft de Dierenbescherming ook aangifte van het 
dumpen gedaan.

De Dierenbescherming heeft, kennelijk buiten het 
zicht van de medewerkster, een belangrijke coör-
dinerende rol in deze zaak gespeeld, die onze info-
lijnmedewerkers en één van onze inspecteurs ve-
le uren heeft beziggehouden. Daar klagen wij niet 
over, want dat is ons werk. Naast het overleg met de 
Dierenambulance en Duurzaam Fauna Advies heeft 
de Dierenbescherming ook contact gehad met de 
gemeente De Ronde Venen. Die kunnen zelf inder-
daad niet veel doen, maar vervolgens behoren zij 
wel de kosten van de operatie te betalen, wat de 
gemeente Breukelen, waar ook een aantal kippen 
liepen, al wel heeft gedaan. Daarover zal de Dieren-

bescherming – samen met Duurzaam Fauna Ad-
vies – nog met de gemeente De Ronde Venen gaan 
praten, maar vooralsnog zal de Dierenbescherming 
waar noodzakelijk de door de andere partijen ge-
maakte kosten vergoeden.

Wij verzoeken de redactie voortaan beweringen 
over de Dierenbescherming bij ons te verifiëren, al-
vorens die op te schrijven.

Hans G. Paar 
voorzitter Dierenbescherming

Aalsmeer en omstreken.

Reactie van de redactie: Het verslag over de kip-
pendumping is opgetekend uit eigen ervaring van 
de redactie van de Nieuwe Meerbode. Onze redac-
tie was als eerste bij de gedumpte kippen, daar de 
eigenaar van het stuk grond waar de eerste ge-
dumpte kippen liepen, geen enkel contact kon krij-
gen met wie dan ook van de dierenbescherming en 
ons belde. Onze redactie heeft zelf diverse malen 
met de dierenbescherming gebeld (en met de ge-
meente, met de politie, met de AIVD en werd door 
hen allen van het kastje naar de muur gestuurd.

Wij hebben het dus niet van horen zeggen, maar 
van eigen waarnemingen en eigen contacten. Ook 
de medewerkers van de dierenambulance heb-
ben moeten smeken bij de dierenbescherming om 
toch iets voor de kippen te doen. Een medewerk-
ster van de dierenbescherming heeft zelf gezegd 
dat zij niets konden doen omdat het geen dieren 
waren maar dat het onder pluimvee viel, precies zo-
als in ons verslag te lezen was. Bij de tweede dum-
ping heeft onze redactie samen met de twee men-
sen van de dierenambulance, uren gewerkt om de 
kippen te vangen, ze veilig te stellen en van voer 
en drinken te voorzien. Omdat deze mensen van de 
dierenambulance maar bleven bellen met de die-
renbescherming en vertelden dat er een groot ar-
tikel in de krant zou verschijnen, werd er gezegd 
door de dierenbescherming dat de kippenopvang 
gebeld kon worden en dat de dierenbescherming 
het geld dan wel zou voorschieten en het terug zou 
halen bij de gemeente De Ronde Venen.

De medewerkers van dierenambulance hebben de-
ze opvang gebeld en niet de dierenbescherming. 
Als er twee mensen echt hebben gewerkt aan de 
oplossing en het welzijn van deze kippen zijn het 
die twee mensen van de dierenambulance en zeker 
niet de dierenbescherming. Om dan nu zo veront-
waardigd te doen past niet, vinden wij,

Redactie Nieuwe Meerbode
Nel van der Pol

Reactie op artikel over 
kippendumping

Parochiebestuur ontmoedigt 
verlenging grafrechten historische 

begraafplaats Zijdelveld 
Enkele weken geleden werd bekend dat het 
parochiebestuur van de Emmaüsparochie veel graven 
op de historische begraafplaats aan het Zijdelveld wil 
ruimen. Naar aanleiding van onze brief in de krant zijn 
veel oud-bestuursleden van de voormalige parochie 
De Schans benaderd door verontruste nabestaanden. 
Alom heerst verbazing en ontzetting over het 
voorgenomen beleid. Het feit dat het nieuwe reglement 
voor de begraafplaats al eind 2007 is vastgesteld, dus 
nog vlak vóór de sluiting van het kerkgebouw, toont 
aan dat er sprake is van opzet. Dat deze reglementen 
pas onlangs zijn gepubliceerd en mensen nota 
bene in de vakantieperiode op zeer korte termijn 
moeten reageren voor een verlenging van rechten, 
kan niet anders worden uitgelegd dan een vorm van 
onbehoorlijk bestuur. Ter vergelijking: de gemeente 
Uithoorn geeft nabestaanden ruimschoots een half 
jaar de tijd om hierop te reageren. Ons zijn afschriften 
voorgelegd waaruit blijkt dat nabestaanden van het 
parochiebestuur rekeningen hebben ontvangen 
tot zelfs wel 2760 euro voor het verlengen van de 

grafrechten voor een dubbel graf voor een periode 
van 10 jaar. Dit terwijl de begraafplaats tot voor kort 
op basis van vrijwillige bijdragen van parochianen 
door vrijwilligers voortreffelijk werd onderhouden. Het 
is ons derhalve duidelijk dat het parochiebestuur op 
een dergelijke wijze wil ontmoedigen dat mensen hun 
grafrechten voor bestaande graven verlengen. Onze 
mening is dat de historische begraafplaats behouden 
moet blijven in de huidige staat tot ten minste 
2028. Ons rest geen andere conclusie dan dat het 
parochiebestuur voornemens is om de begraafplaats 
op zo kort mogelijke termijn te ruimen opdat het 
gehele perceel van de historische begraafplaats zo 
spoedig mogelijk aan de hoogste bieder kan worden 
verkocht. Wat ons betreft: een schandelijke vertoning 
die een kerkelijke instelling niet past!
 

Actiegroep Open de Kerk
opendekerk@live.nl

secr. Schans 322
1423 CE UITHOORN

Gediplomeerd dierenverzorger Regio - Op dinsdag 14 juli werden 
op kinderboerderij Boerenvreugd in 
Aalsmeer diploma’s uitgereikt aan 
15 cliënten van de Kinderboerderij-
en van Ons Tweede Thuis. 

In bijzijn van afgevaardigden van 
het Wellantcollege en Ons Twee-
de Thuis kregen allen het MBO di-
ploma dierverzorging niveau 1. Tij-
dens de opleiding  hebben de cli-
enten geleerd wat de dieren eten, 
welke verzorging verschillende die-
ren nodig hebben, en hoe je vei-
lig en hygiënisch werkt. Karin Kei-
zer, verantwoordelijk sectormanager 
van Ons Tweede Thuis benadrukte 
in haar toespraak dat de nieuwe ge-
diplomeerden hun werk daarvoor al 
jaren prima deden, maar dat ze nu 
een officiële proeve van bekwaam-
heid hebben afgelegd. Ook voor de 
buitenwereld is het nu duidelijk dat 
de dierverzorgers van Ons Tweede 
Thuis goed zijn in hun werk en dat 
de dieren van de kinderboerderijen 
daar wel bij varen.
Ons Tweede Thuis doet inmiddels de 
dierverzorging op zes kinderboerde-
rijen in Amstelland en de Meerlan-
den. De cliënten werken onder be-

geleiding van begeleiders, maar zijn 
daar naarmate hun kennis groei-
de, steeds zelfstandiger in gewor-
den. Buiten alle kennis en diploma’s 

zijn het bovendien allemaal mensen 
die toegewijd zijn aan de dieren op 
de boerderij. Het plezier in het werk 
staat voorop!

Jongeren bekeurd voor 
verbranden afval
Vinkeveen - De politie heeft in de 
nacht van zondag 19 op maandag 
20 juli acht jongens bekeurd voor 
het verbranden van afval.

Op zondagavond kreeg het Recre-
actieschap Midden Nederland de 
melding dat jongeren bij de Noord-
plas (Botshol) aan het kamperen 
waren en daarbij de boel zouden 
vervuilen.
De melding werd doorgegeven aan 
de politie. Agenten gingen pools-
hoogte nemen en troffen daar twee 
jongens. Zij verklaarden daar met 
zijn achten te kamperen en daar te 
verblijven voor de feestweek in Vin-
keveen. Rondom de tenten troffen 
de agenten afval en menselijke ont-

lasting aan en er was onder andere 
een houten bank gebruikt om een 
groot kampvuur te maken.
 
Omdat niet de gehele groep aanwe-
zig was, spraken de agenten af later 
terug te komen. Dat deden zij rond 
01.00 uur ’s nachts.
Zij troffen toen de gehele groep van 
acht jongens van 16-18 jaar afkom-
stuig uit Maarssen (4), Breukelen 
(2), Tienhoven (1) en Nieuwersluis 
(1). De acht kregen allemaal een 
proces-verbaal van 150 euro voor 
het verbranden van afval.

Tevens stelt het Recreatieschap 
Midden Nederland hen aansprake-
lijk voor de ontstane schade.



Mijdrecht - De zomer is bij uit-
stek de periode dat (vliegende) mie-
ren, wespen, bijen, muizen en ratten 
er in groten getale op uit gaan om 
voedsel te zoeken. De hoge tempe-
raturen zorgen als geen ander voor 
het uitkomen van eitjes bij vliegen-
de en kruipende insecten.

Het zomerse weer lokt bovendien 
allerlei ander ongedierte als rat-
ten en muizen naar buiten of la-
ten binnenshuis sporen achter om 
hun aanwezigheid kenbaar te ma-
ken. Hoe dan ook, ze zorgen dikwijls 
voor overlast. Dan is het goed te we-
ten dat er een bedrijf voor u klaar 
staat om de zaken deskundig aan te 
pakken, namelijk Veenweide Dien-
sten van Corné van Vliet, gevestigd 
in Mijdrecht. Eigenaar en tevens uit-
voerder van een breed aanbod aan 
schoonmaak- en reinigingsdiensten 
in de breedste zin van het woord en 
gecertificeerd ongediertebestrijder.

Corné (36) behoort tot de groep 
succesvolle (kleine) ondernemers 
waaraan De Ronde Venen rijk is. 
Veenweide Diensten biedt zich aan 
voor het schoonmaken van kantoren 
en woningen, glasbewassing, gevel-
reiniging en het gespecialiseerd rei-
nigen en onderhouden van vloeren, 
waaronder die van natuursteen, zo-
als marmer, travatin en hout. Het 
laatste wordt ook gedaan in samen-
werking met het bedrijf CP Vloeron-
derhoud te Wilnis die voor klanten 
in heel Nederland dit soort vloeren 
reinigt en onderhoudt.

Corné weet waarover hij praat gelet 
op de uitleg hoe dat onderhoud in 
zijn werk gaat waarbij speciale pro-
ducten worden gebruikt. Corné is in 
april 2008 met zijn eigen bedrijf ge-
start. Daarvóór was hij ruim 10 jaar 
in loondienst bij Van Dam Bedrijfs-
diensten. Vanwege de toeloop aan 
werk heeft hij inmiddels iemand in 
dienst genomen. Als zelfstandig on-
dernemer is Corné er niet vies van 
de handen uit de mouwen te steken 
om allerlei schoonmaakwerkzaam-
heden te verrichten, zowel binnen 
als buiten.
Dat deze vorm van dienstverlening 
op prijs wordt gesteld en hij in zijn 
werk kwaliteit levert, blijkt uit het 

ruime klantenbestand dat hij in kor-
te tijd heeft opgebouwd. In De Ron-
de Venen behoren daar bijvoorbeeld 
ook toe Rendez Vous, Het Recht-
huis, het Oude Parochiehuis en De 
Strooppot en een aantal kantoren. 
Alleen al van deze bedrijven krijgt 
Corné veel werk toegeschoven om 
de zaken dagelijks schoon en net-
jes te houden.

Ongedierte bestrijding
“De basis van mijn activiteiten ligt in 
de schoonmaak- en reinigingsac-
tiviteiten. Waar echter steeds meer 
vraag naar is, is het bestrijden van 
ongedierte. Zoals wespen, (vliegen-
de) mieren, zilvervisjes, vlooien, vlie-
gen, muggen, broodkevers, kakker-
lakken, muizen, ratten en dergelij-
ke. In deze periode ligt het accent 
voornamelijk op het verwijderen van 
wespennesten”, legt Corné uit die 
zich voor het aanpakken van de-
ze plaag vaak laat informeren door 
een ongedierte bestrijdingsbedrijf in 
Barendrecht dat tevens gespeciali-
seerd is in het verwijderen van wes-
pennesten.

“Voor ongediertebestrijding moet 
je tegenwoordig gediplomeerd zijn 
en per soort ongedierte weten hoe 
je die moet bestrijden dan wel het 
vermeerderen van de beesten moet 
voorkomen. Je mag niet alle gifsoor-
ten meer gebruiken en als je dat 
doet moet je het gedoseerd met een 
minimum aan gif doen, op een ma-
nier die het meest effectief is.
Het milieu mag er niet of nauwelijks 
onder lijden. Ik bestrijd ongedierte 
zowel buitenshuis als binnenshuis, 
bij zowel particulieren als bedrijven, 
op het platteland maar ook in ver-
stedelijkte gebieden.

Op bepaalde tijdstippen is een stad 
als Amsterdam bijvoorbeeld een el-
dorado om ongedierte te bestrijden, 
speciaal bij supermarkten en groot-
handelsbedrijven van food en non-
food en niet te vergeten restaurants 
en (snack)bars. Maar ook in zieken-
huizen en kantoorpanden met ka-
belgoten tussen (systeem)plafonds 
komt veelvuldig ongedierte voor. 
Dan heb ik het hoofdzakelijk over 
ratten en muizen. Daar kun je dag-
werk aan houden. Je moet daarbij 

oppassen dat die beesten niet ‘aas-
schuw’ worden, wat betekent dat ze 
na verloop van tijd leren dat in lok-
doosjes giftig aas zit en dat ze daar 
dus niet meer van eten. Zelfs leren 
ze het hun nakomelingen dat niet te 
doen. Dan moet je weer wat anders 
bedenken.

Je kunt ook direct de sporen zien 
van muizen waar ze veel naartoe 
gaan en wat dus hun favoriete plek-
jes zijn.” Maar ook het preventief 
voorkómen van ongedierte als rat-
ten en muizen voor bedrijven die 
van te voren moeten kunnen aan-
tonen dat ze ongediertevrij zijn, be-
hoort tot de activiteiten van Veen-
weide Diensten. Daartoe dient ook 
een logboek te worden bijgehou-
den, hetgeen betekent dat er regel-
matig controle moet plaatsvinden of 
ongedierte al dan niet in of rond het 
pand aanwezig is. Corné is een er-
kend ongediertebestrijder. De certi-
ficering is 5 jaar geldig. Tussentijds 
moet hij daarvoor regelmatig een 
opleiding volgen.
Die worden gegeven in Wageningen 
in het kader van het Vakbekwaam-
heidsdiploma Bestrijdingstechni-
cus Dierplagen en Houtrotverwek-
kende Schimmels. Een en ander on-
der auspiciën van de stichting Ken-
nis en Advies exameninstituut Dier-
plagen (KAD). Toe maar… Dit jaar 
volgt Corné zijn laatste cursus van 
de vier. Bij het behalen van het di-
ploma kan hij weer vijf jaar vooruit 
in het vak van ongediertebestrijding. 
Mocht Corné iemand aannemen wie 
hij dit ook wil laten doen, dan moet 
ook hij/zij het volledige cursuspak-
ket volgen.

Hoewel Veenweide Diensten in-
geschreven staat op Hofland in 
Mijdrecht zijn de opslag en werk-
plaats gevestigd aan de Mijdrecht-
se Dwarsweg. Nog wel, want in het 
kader van de aanleg van Maricken-
land zal dit straks niet meer moge-
lijk zijn en zal het bedrijf t.z.t. moe-
ten verkassen.

Wie Corné van Vliet van Veenweide 
Diensten nodig heeft kan hem altijd 
bellen op 06-30957037 of de web-
site bezoeken:  www.veenweide.nl 
voor meer informatie.
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Van 24 juli tot17 augustus 

Afsluiting van N201 tussen 
Vinkeveen en de A2

De Ronde Venen - Vanaf 24 ju-
li, 20:00 uur tot 17 augustus, 05:00 
uur is een gedeelte van de provinci-
ale weg N201 afgesloten voor al het 
doorgaande verkeer. Het betreft het 
gedeelte tussen de kruising met de 
N212 (ir. Enschedeweg), Vinkeveen 
en de A2, afrit Vinkeveen (afrit 4).
Omdat er dag en nacht wordt ge-
werkt, geldt de afsluiting alle dagen 
van de week en 24 uur per dag.

Waarom?
De afsluiting is noodzakelijk voor de 
uitvoering van groot onderhoud door 

de provincie Utrecht op de N201 en 
de werkzaamheden van Rijkswater-
staat. Tijdens het groot onderhoud 
krijgt de weg ook een aangepaste, 
duurzaam veilige inrichting.

De onderhoudswerkzaamheden van 
de provincie zijn afgestemd met de 
werkzaamheden van Rijkswater-
staat die bezig is met de verlegging 
en de verbreding van de A2. Gelijk-
tijdig met de werkzaamheden van 
de provincie Utrecht aan de N201 
wordt het oude viaduct van rijksweg 
A2 over de Geuzensloot gesloopt.

Omleidingroute
De omleidingsroute voor het door-
gaande verkeer is aangegeven op 
bijgaand kaartje. De omleiding loopt 
via de N212, de N401 en de A2, afrit 
Breukelen (afrit 5).
Voor het vrachtverkeer tussen 
Aalsmeer/Uithoorn en Rijksweg A2 
is een adviesroute aangegeven via 
de A2 en de A9.

Bereikbaarheid
Het fietspad langs het afgesloten 
werkvak blijft beschikbaar.
Het centrum van Vinkeveen is be-
reikbaar via de omleidingen, van-
af het kruispunt N212-N201. Perso-
nenauto’s en openbaar vervoer kun-
nen vanaf dit kruispunt het centrum 
bereiken.

Bewoners langs de N201 kunnen 
hun perceel ook via dit kruispunt 
bereiken. Vrachtverkeer is niet toe-
gestaan op dit afgesloten wegvak 
tot aan de Herenweg.  
‘Golden Tulip’ en de Groenlandse-
kade zijn bereikbaar via de A2, af-
rit Vinkeveen (afrit 4).
De doorgang van de hulpdiensten 
langs het werkvak is te allen tijde 
gegarandeerd.

Wijziging busroutes
Op het betreffende traject rijden 
drie buslijnen van Connexxion: lijn 
126, 130 en 121.
Tussen 24 juli en 17 augustus zal 
Connexxion met een aangepaste 
dienstregeling rijden.
Lijn 126 gaat rijden via de Baam-
brugse Zuwe.
Lijn 130 volgt de omleidingsroute 
via de N212 - N401 - A2, vice versa. 
Daarbij doet de bus wel eerst Vin-
keveen aan via de N201 en de He-
renweg.0
Lijn 121 rijdt de normale route tus-
sen Hilversum en Loenen Kerklaan 
om vervolgens via de N201 en de A2 
naar Breukelen te rijden.

Nadere informatie
Tel.: (030) 258 38 88 (infonummer 
wegwerkzaamheden provinciale 
wegen Utrecht)
E-mail: wegwerkzaamheden@pro-
vincie-utrecht.nl

En wéér is het ‘diamant’ in 
de huwelijkse staat

Mijdrecht - Waar Amsterdam en 
Antwerpen al vele jaren lang de 
naam hebben ‘diamantstad’ te zijn, 
blijkt de regio De Ronde Venen een 
goede derde te worden. Althans, als 
het gaat om diamanten huwelijken. 
Toegegeven, een wereld van ver-
schil (in stoffelijke vorm) maar niet 
minder opzienbarend. Want hoeveel 
diamanten – en zelfs platina – hu-
welijken in De Ronde Venen de re-
vue al niet gepasseerd zijn, is nau-
welijks bij te houden. Het leven is 
hier kennelijk goed.
Deze keer komen Chris Nijhuis en 
zijn echtgenote Jenny Nijhuis-Brin-
kers daarbij in beeld. Ze zijn nog ge-
zond van lijf en leden, ook al ont-
kom je op die leeftijd niet altijd aan 
kleine onvolkomenheden en onge-
makken in de gezondheid. Maar dat 
mag bij beiden geen naam hebben. 
Gelukkig maar. Chris werd geboren 
in Wilnis op 17 februari 1928, zijn 
echtgenote zag in Ambt Delden in 
de Achterhoek het levenslicht op 31 
maart 1926. Vanwege zijn jeugdige 
leeftijd ontsprong Chris de dans van 
de Duitse bezetter. Jenny is van oor-
sprong een boerendochter en was 
veel op de boerderij van haar ouders 
te vinden. Totdat zij op een keer in 
1947 in de bus zat naar Hoofddorp 
om als zorgverlener hulp en bijstand 

te verlenen aan een inwoner aldaar. 
“Laat het toeval nou zo zijn dat ik 
ook in die bus zat en ik weet ook 
nog dat het sneeuwde buiten”, ver-
telt Chris. “Maar in eerste instantie 
zat ik er niet voor haar, want ik was 
op weg naar Aalsmeer. Ik vond haar 
echter zo leuk – en zij mij kennelijk 
ook – dat we na de korte kennis-
making in de bus elkaar zijn blijven 
ontmoeten. Kort en goed, we kregen 
verkering zoals dat heet en zijn eni-
ge tijd later getrouwd op 15 juli 1949 
in Mijdrecht. Eerst op het gemeen-
tehuis, daarna voor de kerk. Dat was 
toen in de Janskerk omdat we Ne-
derlands-Hervormd zijn.”
Chris en Jenny kregen drie kinderen, 
twee jongens en een meisje. Een 
zoon en dochter wonen in De Ron-
de Venen, de andere zoon in Duits-
land. Inmiddels zijn er vier kleinkin-
deren en evenzoveel achterkleinkin-
deren. Chris herinnert zich nog dat 
hij destijds nog een poos bij Rijken-
berg heeft gewerkt. Die had toen 
een kruidenierszaak, maar had ook 
een winkel in schoenen, tassen en 
lederwaren. Lang geleden allemaal. 
De laatste jaren van zijn werkza-
me leven heeft Chris nog bij Pimen-
tel gewerkt waar hij met de vut en 
vervolgens met pensioen ging. Be-
kendheid kreeg Chris Nijhuis in het 

Mijdrechtse als penningmeester en 
wedstrijdsecretaris bij SV Argon. Dat 
heeft hij zo’n twintig jaar gedaan en 
werd als verdienste voor deze club-
activiteiten benoemd tot erelid van 
de club. Het gezin Nijhuis heeft lan-
ge tijd gewoond aan de Molmlaan 
in Wilnis. Daarna zijn Chris en Jen-
ny verhuisd naar de Stadhouderlaan 
in Mijdrecht waar ze nu alweer 19 
jaar wonen. 
Burgemeester Marianne Burgman 
bracht een bezoek aan het bruids-
paar om haar gelukwensen per-
soonlijk over te brengen, vergezeld 
van een cadeautje in de vorm van 
een prachtig boek over het plassen-
gebied in De Ronde Venen. 
Ook de Commissaris van de Konin-
gin had zich niet onbetuigd gelaten 
en per brief namens de Koningin 
zijn welgemeende felicitaties toege-
stuurd. Een avondje heerlijk uit eten 
met de kinderen zat natuurlijk aan 
deze dag vast. En zaterdag 18 ju-
li was er in De Meijert een receptie 
om anderen de gelegenheid te ge-
ven het bruidspaar te feliciteren met 
deze mijlpaal in hun leven. 
Bruidspaar Nijhuis-Brinkers, na-
mens de Nieuwe Meerbode alsnog 
van harte gefeliciteerd met uw dia-
manten bruiloft. Op naar het plati-
na!

Last van ongedierte? Bel 
Corné van Vliet!

Heel veel halters van klei 
in Marickenland
De Ronde Venen - Ongeglazuur-
de keramische halters op drijvende 
turfblokken. Vanaf woensdag 15 juli 
jl. is de installatie RE-PEAT van kun-
stenaar Jay Bakker te zien in Maric-
kenland, het toekomstige natuurge-
bied in gemeente De Ronde Venen. 
Bakker, onlangs afgestudeerd aan 
de Gerrit Rietveld Academie, is de 
eerste die de recent geplaatste plat-
forms van kunstenaar Jan Konings 
in het gebied gebruikt als podium 
voor een tijdelijk kunstwerk. 
De installatie RE-PEAT bestaat uit 
turf, klei, water en wind; materia-
len en elementen die eigen zijn aan 
het gebied De Venen. Opgebouwd 
rond het getal 24 verbeeldt het turf-
veld het aantal officiële instanties 
dat oorspronkelijk betrokken is bij 
de op stapel staande veranderingen 
in het gebied. Onder invloed van de 
weersomstandigheden breekt de 
installatie langzaam af en wordt het 
materiaal weer opgenomen door het 
landschap. Het werk reageert op de 
veranderingen in het gebied, in een 

spel met de materie die steeds weer 
andere vormen aanneemt. 

Kunst in Marickenland
De installatie van Jay Bakker komt 
voort uit een samenwerking van 
Centrum Beeldende Kunst Utrecht 
met het Lectoraat Kunst en Publie-
ke Ruimte van de Gerrit Rietveld 
Academie, waarbij twaalf studen-
ten hun visie op de veranderingen 
in het gebied hebben vormgegeven 
in projectvoorstellen. De samenwer-
king maakte deel uit van het kunst-
plan De Venen, waarbij CBKU kun-
stenaars op verschillende manie-
ren koppelt aan de gebiedsontwik-
kelingen in De Venen. Het werk van 
Bakker is een van de afstudeerpro-
jecten die daadwerkelijk kon wor-
den uitgevoerd en paste goed in het 
project Platform Marickenland van 
ontwerper Jan Konings. Hij ontwierp 
een aantal platforms van waaruit je 
het landschap en de veranderingen 
in het gebied kunt zien en ervaren. 
De platforms zijn verbonden met 

functionele ingrepen zoals bruggen, 
maar er zijn ook platforms die bij-
na letterlijk een podium bieden voor 
activiteiten in het gebied. Een voor-
beeld van zo’n activiteit is het plaat-
sen van een tijdelijk kunstwerk, zo-
als de installatie van Jay Bakker. 

Locatie en wandelroutes
De installatie ligt in het weiland 
langs het eerste wandelpad van Ma-
rickenland dat in zijn geheel onge-
veer drie kilometer lang is. RE-PEAT 
is geplaatst vlakbij de brug met het 
brugwachtershuisje (platform 3) van 
Jan Konings. Het veld is te bereiken 
vanaf de spoordijk en sluit ook aan 
op de langere wandeling ‘Spoordijk-
route’ van 13 kilometer, die te vin-
den is op www.marickenland.nl en 
op de website van de ANWB bij de 
wandelroutes. 
RE-PEAT is financieel mogelijk ge-
maakt door het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds, gemeente De Ronde Ve-
nen en Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht.



Vinkeveen - Komende zaterdag 18 
juli begint het 34ste Plassentoernooi 
op het tenniscomplex Molmhoek in 
Vinkeveen. Met een recordaantal in-
schrijvingen, ruim 400 wedstrijden, 
belooft het een geweldig toernooi 
te worden. Met  meer dan 19 deel-
nemers categorie heren enkel 3 en  
bij de dames 3, 11 deelnemers, kan 
gesproken worden van toptennis op 
het Vinkeveense Meeùs Plassen-
toernooi. Vanzelfsprekend zijn alle 
andere categorieën ook ruim verte-
genwoordigd! 
Het plassentoernooi wordt dit jaar 
georganiseerd in samenwerking 
met Meeùs Assurantiën B.V., He-
ijmerink TBI bouw, Reinders schil-
derwerken en Alrec in-store brand 
experience solutions.
Toptennis, gezelligheid en fantasti-
sche plassenmenu’s!
Naast toptennis en gezelligheid 
wordt er gekookt op topniveau door 
een club vrijwilligers die het culinai-
re vak goed in de vingers hebben.
Elke avond is er een thema op cu-
linair gebied. Dit prikkelt de zintui-
gen!

Prins Tennis Clinic op zondag 19 ju-
li, 17.00 uur. Schrijf je in.
Tijdens dit toernooi zal er een Prince 
Tennis Clinic gegeven worden. Deze 
tennis clinic duurt circa 1,5 uur en 
is geschikt voor tennissers van alle 
niveaus. 
De clinic kan o.a. bestaan uit:
- Oefeningen met een professioneel 
ballenkanon.
- Een hard serveerwedstrijd met een 
servicevak vol prijzen.
- Het terug proberen te slaan van 
een service van 200 km/h.

- Allerlei leuke en leerzame tennis-
oefeningen van onze leraren die u 
gratis tennistips geven.
 
Prijzen zijn er ook!
Naast het meten van de servicesnel-
heid ligt het servicevak boordevol 
prijzen! Elke prijs die u met uw ser-
vice raakt mag u mee naar huis ne-
men. Tevens kunnen de deelnemers 
leuke prijzen winnen met de tennis-
spellen. Aan het eind van de clinic 
maakt elke deelnemer kans om een 
racket van Prince, een paar tennis-
schoenen van K-Swiss of een ten-
nisvakantie van Camelot reizen te 
winnen. 
Opgeven voor deze clinic is mogelijk 
op info@plassentoernooi.nl.

Finaleweekend en feestavond
In het weekend van 25 en 26 ju-

li worden op zaterdag de halve fi-
nales en op zondag de finales ge-
speeld. Op zaterdag 25 juli is de in-
middels welbekende feestavond, dit 
jaar wordt er een White Summer 
Night Party georganiseerd. Doorde-
weeks overdag speelt het Veteranen 
toernooi zich af en is vrijdag de fi-
naledag!

De inschrijving voor het toernooi is 
gesloten!
Op www.plassentoernooi.nl kun je 
tijdens het toernooi de schema’s 
vinden en ook alle overige informa-
tie over het plassentoernooi. We-
gens het overvolle schema begin-
nen de wedstrijden in het weekend 
om 8.30 uur!

Tot ziens op het Meeùs Plassentoer-
nooi!
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PK Sport Streetdance 
show een groot succes
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was het weer zover, de jaarlijkse 
dansshow van PK Sport werd weer 
gehouden in De Boei in Vinkeveen.
Dit jaar kwamen er 4 groepen aan 
bod die hun dansjes uitvoerden, na-
melijk de kidsswinggroep voor de 
allerkleinsten, de dancestars groe-
pen 1 en 2 voor de middelleeftijden 
en de streetwisegroep waar de oud-
sten in zitten. De dag werd georga-
niseerd door de dansleraressen Kal-
lista Nonnekes en Anne Ratterman 
die het hele jaar hard gewerkt heb-
ben om tot de uiteindelijke show te 
komen. 
De show zat goed in elkaar en was 

een lust om naar te kijken. Er kwa-
men dansen voor van verschillen-
de artiesten. De Dancestarsgroe-
pen deden een dans op Belle Perez,  
waar ze Spaanse pasjes op deden, 
maar ook deden ze een dans op het 
nummer 1001 nights van Chipz! en 
het nummer Kus gaat Los van Kus 
waar ze een echt feestje van heb-
ben gemaakt! De kidsswinggroe-
pen waren verbazingwekkend mooi 
verkleed in allerlei kostuums en het 
was een pracht om naar te kijken. 
Ze deden dansjes op Toveren en 
Blub, Ik ben een vis van K3 en een 
dans waar ze met pompons in hun 
hand mee zwaaiden op het nummer 

Going up van Djumbo. De Streetwi-
segroep moest het spits afbijten met 
hun openingsdans die ze deden op 
een mix met verschillende stijlen 
nummers erin. Ze spetterden van 
het podium af en bij de rest van de 
dansen deden ze het ook erg goed.

De einddans werd gedaan door al-
le groepen en ook dat was een mix 
die Anne Ratterman ze heeft aange-
leerd. 

Al om al was het een spetterende 
ochtend en iedereen kijkt nu al uit 
naar het volgende jaar van de PK 
Sport dansshow.

Open dag bij KDO groot 
succes
De Kwakel - Zaterdag 11 juli was 
het dan zover, KDO opende haar 
deuren, zodat iedereen de gele-
genheid kreeg de voortgang van 
de nieuwbouw zelf te aanschou-
wen. Veel mensen hadden de aan-
kondigingen gelezen want de op-
komst was ondanks de zomerva-
kantie overweldigend. Het hoofd-
bestuur van KDO had dit niet ver-
wacht. Door de aanwezige be-
stuursleden, beheerder en de aan-
nemer de heer Frank van den Aard-
weg zelf, werd in groepen uitgelegd 
wat de status was en welke tech-
nieken worden toegepast. Zo is bij-
voorbeeld het gehele gebouw voor-
zien van vloerverwarming. Om dit 
te verwezenlijken moest wel eerst 
12.000 meter slang aangebracht 
worden. Verder is ondertussen aan-
gebracht : 1.477 mtr heipaal, 28.000 
kg wapeningsstaal, 70.000 kg staal-
constructie, 455 m3 beton, en wor-
den er 250.000 stenen gemetseld.
Enthousiast werd gereageerd op de 
grootte van de kleedkamers, waar 
nu wel 15 volwassen kerels inpas-

sen, en de ruime doucheruimtes. 
De meeste bezoekers bleven toch 
wel even stilstaan bij de kantine op 
de eerste etage waar de contouren 
van keuken, bestuurskamer en toi-
letgroepen duidelijk zichtbaar wa-
ren. Hier kreeg men een goede in-
druk hoe de kantine er definitief uit 
komt te zien. Veel bewondering ook 
voor het uitzicht vanaf deze verdie-

ping. Het handbalveld, hoofdveld en 
tweede veld kunnen – ook vanaf het 
daar aanwezige terras - prima wor-
den overzien.  

Tot slot werd er nog even nagepraat 
in de “oude” kleine kantine, die nog 
even stand houdt maar toch ook de 
tweede week van oktober tegen de 
vlakte gaat.

Meeùs Tennis Plassentoernooi
aanstaande zaterdag van start

Nordic Walking De Ronde 
Venen op locatie
De Ronde Venen - Ieder jaar gaan 
de leden van Nordic Walking de 
Ronde Venen op locatie. De maand 
juni leent zich daar het beste voor. 
De avonden zijn lang en het weer 
zit vaak mee. Onder leiding van Leo 
Neuteboom gaan de groepen op de 
avonden naar verschillende loca-
ties. Dit jaar werden Bosdijk, ’s-Gra-
veland, Waterleidingduinen Zand-
voort, Langvelderslag en de Botshol 
aangedaan. Nordic Walking op zijn 
mooist, wat een kick het geeft als je 
dit beleeft. Echt nordiccen met een 
goede techniek geeft zo’n enorm 
lekker sportgevoel. Door het bos, 

langs de vloedlijn, over een heuvel 
of een duin! En dan dus die com-
binatie met werkelijk een prachtige 
natuur. In alle gebieden hebben de 
deelnemers ook de mooiste dieren 
kunnen bewonderen. Herten, reeën, 
vossen, maar ook heel veel bijzon-
dere watervogels waaronder de Ibis 
zijn waargenomen. Uiteraard wordt 
er pittig getraind maar de gezellig-
heid staat altijd centraal. Op som-
mige locaties werd er tijdens of na 
afloop een heerlijke duik in zout- 
of zoetwater genomen. De afslui-
ting gebeurde altijd op de inmid-
dels bekende prettige wijze waarbij 

de deelnemers culinaire bijdragen 
leverden die uiteraard voorzichtig 
werden weggespoeld. In september 
start het nieuwe seizoen. Docent 
Leo Neuteboom heeft inmiddels een 
uitwisselingsprogramma opgesteld 
waarbij docenten van de Atletie-
kunie elkaar bijstaan op locaties in 
heel Nederland. De leden van Nor-
dic Walking de Ronde Venen zullen 
op zaterdagen in het najaar de mo-
gelijkheid krijgen om o.l.v. hun ei-
gen docent en een gids/docent op 
“vreemde locaties” te lopen. Er zul-
len heel verrassende locaties bij zijn. 
Voor info : 0297-289027

AKU organiseert 
Decathlon Polderloop
De Kwakel - Het Feestcomité en 
AKU organiseren op donderdag 30 
juli alweer de 21e hardloop wed-
strijd door de Kwakelse dreven.
Voorzien van een chip, veel publiek 
en naast de afstanden van 1 km, 4 
km en 10 km voor de liefhebbers 
ook een officiële 10 km. KNAU loop 
voor de gedreven atleten, wordt ge-
rekend op een grote deelname.
Naast hoofdsponsor Decathlon en 
de vele plaatselijke sponsors, zonder 
wie de organisatie van zo’n evene-
ment eigenlijk niet meer goed mo-
gelijk is, vraagt AKU deze keer extra 
aandacht voor “A Sisters Hope”.
Deze organisatie beijvert zich voor 
het stimuleren van borstkankeron-
derzoek en plaatst hiervoor collec-
tebussen om de financiële noden 
wat te lenigen en de sporters even 
te laten beseffen dat gezond kun-

nen hollen niet altijd vanzelfspre-
kend is. De Polderloop is tevens de 
opmaat voor de zomeravond hard-
loopwedstrijden bij de “buren” van 
de maanden augustus/september, 
zoals die in De Waver op de 6e, in 
Baambrugge op de 21e, in Abcou-
de op de 25e en in Aalsmeer op 8 
september worden gehouden. Voor 
eenieder dus een prachtige gele-
genheid om deze zomermaanden 
conditie, snelheid en sociale loop-
contacten op te bouwen en te on-
derhouden, gesteund door echte 
tijdregistratie, prima organisatie en 
gezelligheid en de onderlinge com-
petitie tussen de loopmaatjes eens 
op scherp te zetten. Het parcours-
record bij de dames staat al jaren 
op naam van Kristijna Loonen met 
34.07 en het wordt tijd dat dit eens 
een keer gaat sneuvelen. Het record 

bij de heren is nog kersvers van vo-
rig jaar met een “Afrikaanse” tijd 
van 29.54, gescoord door niemand 
minder dan Hugo van den Broek 
uit Castricum. Inschrijven is moge-
lijk in de feesttent op het aangege-
ven feestterrein in De Kwakel vanaf 
18.30 uur en de starttijden zijn voor 
de 1 km (t/m 11 jaar) om 19.00 uur, 
4 km om 19.15 uur en de 10 km trim 
en KNAU om 20.00 uur. De inschrijf-
gelden zijn in volgorde: 1, 3,50 en 5 
euro. Het parcours bestaat voor de 
10 km uit een rondje van 4 km en 
een laatste ronde van 6 km en volgt 
de dijkjes van de Legmeerpolder en 
de Vuurlijn. Voor parcoursrecordver-
betering is 100 euro uitgetrokken en 
voor de diverse leeftijdsgroepen op 
de 10 km KNAU zijn steeds 3 geld-
prijzen uitgeloofd. Vermaard en dus 
niet te missen is het Polderfeest in 
de tent, waar ook de prijsuitreiking 
van de 10 km zal plaatsvinden, die 
van de andere lopen direct na ein-
de afstand. Contactpersoon: Jos La-
kerveld, (Atletiek Klub Uithoorn), tel: 
0297 565358.

Derde seizoenszege voor 
Carla van Rooijen op Texel
Holten - Het zijn drukke tijden voor 
de triatleten van het Oceanus/Mul-
ti Supplies Triathlon Team. Een week 
geleden deden Sander en Birgit 
Berk mee aan het EK Triatlon en 
stond een grote teamdelegatie aan 
de start van de Triatlon van Noord-
wijkerhout. Afgelopen weekeinde 
won Carla van Rooijen op Texel haar 
derde wedstrijd van dit seizoen. 
Een week geleden stonden San-
der en Birgit Berk, die worden ge-
sponsord door Multi Supplies en P. 
Hoekwater, aan de start van het EK 
triatlon in Holten. Sander Berk werd 
voor eigen publiek 21ste in het top-
veld. Het was niet het resultaat waar 
hij op had gehoopt, maar het was 
wel zijn beste klassering ooit op een 
Europees kampioenschap. Tijdens 
het laatste gedeelte van het loop-
onderdeel had Berk nog veel atle-
ten in weten te halen. Zijn zus Bir-
git eindigde in Holten op de 27ste 
plek, doordat ze na het zwemmen 
een goede fietsgroep had gemist 
en die opgelopen schade later niet 
meer kon goedmaken. 

Triatlon Texel
Afgelopen zaterdag was de Triat-
lon van Texel, waar het Multi Sup-
plies Triathlon Team al sinds de be-

ginjaren van het team in de zomer 
heeft meegedaan. Frans van Hete-
ren hield de traditie dit jaar samen 
met Carla van Rooijen in stand. De 
twee multi’s gaven meteen een vi-
sitekaartje af voor het team. Bei-
den stonden op het podium van 
de kwarttriatlon. Het zwemonder-
deel over 1000 meter werd gelukkig 
voor Van Rooijen in een vlakke Wad-
denzee afgelegd. Op de fiets kon ze 
haar achterstand goedmaken. Ze 
haalde een aantal dames in op de 
fiets. Tijdens het 10 kilometer lange 
looponderdeel nam de Multi-dame 
al snel de leiding in de wedstrijd. Na 
2.12.20 kwam ze met ruim zes minu-
ten voorsprong als eerste dame over 
de finish. Het betekende haar derde 
overwinning al in dit seizoen. Frans 
van Heteren kon op Texel ook zeer 
tevreden zijn over zijn wedstrijd. Het 
zwemmen was dan misschien niet 
super gegaan bij hem, op de fiets 
voelde hij zich wel sterker. En dat 
ondanks de wind (windkracht 4) 
op het Waddeneiland. Van Heteren 
pakte na 1.55.00 uur met slechts 12 
seconden achterstand op de num-
mer twee het brons.

Triatlon Utrecht
Een dag later stonden Fokko Tim-

mermans en Jeroen Hijstek namens 
het Multi Triathlon Team in Utrecht 
aan de start voor een kwarttriatlon, 
die werd gekenmerkt door veel re-
gen. Jeroen Hijstek uit Nieuw Ven-
nep had een sterk fietsonderdeel en 
liep ook een goede afsluitende 10 
kilometer.

Hij finishte in 2.21.00 uur op een 
vijftigste totaalplek en een vijf-
de plek in zijn categorie Heren 50. 
Aalsmeerder Fokko Timmermans fi-
nishte slechts drie minuten ach-
ter zijn teamgenoot op de 69ste to-
taalplek. Hij kon vooral erg tevreden 
zijn over het zwemonderdeel waar-
bij hij als 38ste uit het water was 
gekomen. Timmermans finishte in 
2.24.16 uur als 35ste in de catego-
rie Heren20-40. 

Triathlon Noordwijkerhout
Een week eerder stond in Noord-
wijkerhout een hele teamdelega-
tie aan de start. Op de kwarttriatlon 
werd Frans van Heteren tweede in 
1.59.34 uur, wat in de categorie He-
ren 40 goed was voor de eerste plek. 
Corné Klein uit De Kwakel kwam na 
een rustperiode in Noordwijkerhout 
weer terug en finishte slechts een 
minuut achter Van Heteren op de 
derde overallplek.

Bij de Heren 40 werd hij daarmee 
tweede. Tonny Blom stond dit keer 
net buiten het podium. Hij finishte 
in 2.03.46 als achtste overall en vier-
de bij de Heren 40. Jeroen Hijstek 
stond in de categorie Heren 50 wel 
op het podium. Hij werd tweede in 
2.12.18 uur. Fokko Timmermans was 
in 2.17.56 uur als twintigste gefinisht 
in zijn leeftijdscategorie onder de 40 
jaar. Freek de Boer uit Zwaanshoek 
won in Noordwijkerhout de acht-
ste triatlon met drie minuten voor-
sprong. De Multi-triatleet, die vorig 
jaar een seizoen verloren zag gaan 
door ziekte, liet met een sterk loop-
onderdeel zien weer op de goe-
de weg te zijn. Menno Koolhaas uit 
Amstelveen viel in Noordwijkerhout 
ook op door zijn sterke lopen. Tus-
sen veel oudere mannen werd de 
jonge Multi knap elfde, en in zijn ei-
gen leeftijd was hij de snelste.

Jeroen Hijstek fietste sterk in Noordwijkerhout en Utrecht. 
           Foto: Pieter van der Meer.
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Vervolg van de voorpagina

Regio – Er is nogal wat commotie ontstaan rond de op 
handen zijnde ruiming van de R.-K. begraafplaats aan 
het Zijdelveld in Uithoorn. Een kerkhof waar vele Uit-
hoornaars en Amstelhoekers hun dierenbare(n) hebben 
begraven. Bertus Smit en zijn zus Dineke Koek-Smit zijn 
heel boos. Boos op het R.-K. kerkbestuur van de R.K.-
parochie St. Jan de Doper die maar ‘even’ hebben be-
sloten dat deze begraafplaats per 1 augustus a.s. wordt 
gesloten. Er kan niemand meer begraven worden, maar 
wat erger is, het ligt in de bedoeling dat het hele kerkhof 
wordt geruimd, leeggehaald. Per 1 september worden, 
als het kerkbestuur haar plannen doorzet, de meeste 
stenen al verwijderd.
En dit wil een groep nabestaanden koste wat kost, voor-
komen. Een van de grote voorvechters tot behoud van 
het kerkhof en woordvoerder van de (nu nog kleine) 
actiegroep is Bertus Smit uit Mijdrecht. Aan het woord 
Bertus Smit: “Via een neef uit Amstelveen kreeg ik te ho-
ren dat er bij de begraafplaats in Uithoorn, waar onder 
anderen mijn opa en oma liggen begraven en drie ooms, 
een bord stond dat de begraafplaats dicht ging en dat 
bij het graf van mijn opa en oma ook een bordje stond 
dat dat graf geruimd ging worden en dat we contact 
konden opnemen met het kerkbestuur, zodat we even-
tueel de steen konden krijgen.

Grafrust
Ik heb toen direct gebeld. Ze zouden me terugbellen. Ik 
heb twee weken rustig afgewacht, maar ik hoorde maar 
niets. Toen heb ik ’s maandags weer gebeld en toen 
werd me gezegd dat ik rustig moest afwachten, ik werd 
echt teruggebeld. 
Diezelfde middag deden ze dat ook en werd mij verteld 
dat ik zo snel mogelijk over de post formulieren zou krij-
gen, die ik moest invullen, ondertekenen en dan kwam 
alles in orde. 
Ik kreeg toen papieren waarin stond wanneer mijn opa 
en oma begraven waren, waarin stond wanneer de graf-
rechten verlopen waren en dat was november 2008. Dus 
in principe hebben we geen recht meer op grafrust zoals 
dat heet.
Maar waarom hebben ze niet laten weten dat het graf-
recht afl iep? Dan hadden we het gewoon kunnen laten 
verlengen. Ik begrijp het wel, daar hadden ze geen zin 
in. Ze hebben gewoon gewacht tot de meeste rechten 
zijn verlopen en toen konden ze hun plannen uitvoeren. 
In die brief stond ook dat de begraafplaats per 1 augus-
tus dicht ging en dat men in september begon met de 
ruiming van de grafstenen bij alle graven waar een geel 
bordje stond.
Als je gaat kijken op het kerkhof staat er bij meer dan 
90% van de graven gele bordjes, dus het merendeel van 
de stenen willen ze maar even weghalen. Hoe weet je 
dan nog waar je dierbare ligt?

Buitenland
Ze hebben gewoon bij al die graven bordjes gezet en 
als je niet reageert dan halen ze de steen sowieso weg. 
Daar had ik nog een discussie over met zo’n woordvoer-
der van het kerkbestuur. Hoe weten al die nabestaanden 
dat? Stel, je bent een half jaar in het buitenland. Of je 
komt een paar keer per jaar omdat je verder weg woont. 
Dan kom je weer en hup... alles weg, dan is er alleen 
nog gras. Maar er liggen ook nog mensen die nog niet 
zolang geleden begraven zijn. Daar zijn ze verplicht om 
de rechten nog te verlengen. Maar die mensen moeten 
dat wel weten.
Maar dat vind ik zo raar. Er zullen dus nog tien jaar lang 
graven blijven op dat kerkhof. Daar zijn rechten op. 
Waarom dan de andere ook niet in tact houden? Waar-
om een zo’n mooi onderhouden kerkhof de vernieling 
in werken.
Het wordt elke week door vrijwilligers netjes verzorgd, 
het ziet er echt prachtig onderhouden uit, waarom dan 
dit?  Alleen maar voor geld? Moet ook deze rustplaats 
weer zo nodig volgebouwd worden?
Ik roep iedereen op, help ons deze rustplaats te behou-
den. Laat u horen. Weet iemand hoe je dat wettelijk ge-
zien nog zou kunnen tegenhouden? Help ons! 
Vindt u ook dat dit kerkhof niet verloren moet gaan, laat 
u dan horen. Bij dit kerkhof kan het kerkbestuur niet 
zeggen dat het oud en krakkemikkig is en dat het zo-
genaamd gevaarlijk zou zijn zoals bij de prachtige kerk 
aan de Schans. Dit kerkhof wordt keurig onderhouden, 
ziet er gelikt uit. Help mee om dit zo te houden. Als men 
stenen gaat ruimen wordt het een zooitje en geef je het 
kerkbestuur een stok om de boel stuk te slaan”, aldus 
Bertus Smit

Wilt u ons steunen: 
zie de bon op de voorpagina!!

Wat vindt u : moet de begraafplaats blijven of niet?

Laat u horen... steun de nabestaanden 
die vechten voor behoud van het kerkhof 
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OMLEGGING N201
Hoe staat het ermee? (1)

Aalsmeer / Uithoorn / De Ronde Venen 
- Sinds 2005 wordt intensief gewerkt aan 
de omlegging van de provinciale weg N201. 
De laatste tijd gaat het hard met de uitvoe-
ring van verschillende deelprojecten, waar-
uit de omlegging van de weg bestaat. Zo 
is de Kruisweg aangepast met 2 x 3 rijstro-
ken en is de onderdoorgang van de Ring-
vaart al bijna klaar. Het verdere tracé in de 
vorm van open ‘tunnelbakken’ is al duide-
lijk te zien aan de oostkant van de Ring-
vaart ter hoogte van de Oosteinderweg, 
Aalsmeerderweg, Middenweg en Hornweg 
tussen Aalsmeer en Oosteinde. Maar ook 
het verdere tracé en de diverse nog te reali-
seren aansluitingen, zoals bij de A4, zijn in-
teressant genoeg om er (weer) eens ruime 
aandacht aan te schenken. Dat gebeurt de 
komende weken met een aantal afl everin-
gen in deze krant. Dit in samenwerking met 
het Projectbureau N201+ van de Provincie 
Noord-Holland. Zie ook www.N201.info.

Omdat er overal langs het tracé werk is 
aanbesteed kan er in het tijdbestek om be-
paalde redenen nog wel eens wat veran-
deren in de planning. Dat overkwam de re-
dactie van deze krant bij het verslag van de 
inloopavond over de Omlegging N201 Am-
stelhoek in de Thamerkerk te Uithoorn op 
7 juli jl. Daarbij werd melding gemaakt van 
het feit dat op 13 juli werkzaamheden aan 
de Amsterdamseweg in Uithoorn zouden 

starten. Tussen de ontvangen informatie 
van het Projectbureau en de redactionele 
verwerking bleek dat de planning intussen 
was veranderd. De betreffende werkzaam-
heden zijn voorlopig opgeschort tot na de 
bouwvakvakantie. Voorts was er bij vergis-
sing halverwege de tekst een zin in beland 
dat op 7 september aan de Aalsmeerder-
weg werkzaamheden zullen worden uitge-
voerd. Dat had niets met de aansluiting van 
de N201 op de Amsterdamseweg te ma-
ken. Onze excuses. In deze eerste afl eve-
ring richten wij onze blikken op de nieuwe 
aansluiting vanaf de A4 tot de onderdoor-
gang van de Ringvaart bij Oude Meer.

A4 en N201
De nieuwe aansluiting van de N201 op de 
A4 is op zich al een kunstwerk met diver-
se op- en afritten, viaducten en fl y-overs. 
Langs een gedeelte van de A4, tussen het 
brugrestaurant en de bestaande op- en af-
ritten met de N201 (Kruisweg) en de aan-
sluiting met de A5 – kruispunt De Hoek – 
worden aan beide kanten parallelwegen 
met elk 2 rijstroken aangelegd. Deze rijba-
nen zullen worden voorzien van het nieuw-
ste verkeersinformatiesysteem via matrix-
borden. Het verlegde tracé van de N201 
sluit op deze parallelwegen aan. Er komen 
twee nieuwe op- en afritten naar en van 
de A4. Voor deze aansluitingen wordt een 
nieuw viaduct gebouwd over de A4, naast 

het bestaande busviaduct van de Zuidtan-
gent. De op- en afritten zijn bestemd voor 
de bereikbaarheid van o.a. Hoofddorp e.v, 
Rijsenhout, Schiphol-Rijk, Aalsmeer, Uit-
hoorn e.v. en het toekomstige bedrijventer-
rein aan de N201, waaronder Schiphol Lo-
gistics. De bestaande op- en afritten bij de 
Kruisweg zoals die er nu zijn, komen dan 
te vervallen. Voor het verkeer van en naar 
Hoofddorp komt nog een extra aanslui-
ting op de huidige N201. Die aansluiting 
ligt naast de baan van de Zuidtangent. Het 
verkeer van en naar Aalsmeer kan gebruik-
maken van deze aansluiting. Verder wil de 
gemeente Haarlemmermeer nog een extra 
weg aanleggen tussen de afrit en het stati-
on van Hoofddorp. 
Het project omvat liefst zes grote kunst-
werken (viaducten, fl y-overs), waaronder 
een fraaie ‘pergola’ in de busbaan over de 
N201. Wat nu langs de A4 te zien is, is de 
aanleg van de infi ltratievoorziening voor 
hemelwater. Volgens de planning zal eind 
van dit jaar worden begonnen met de aan-
leg van het project; oplevering staat ge-
pland in het tweede kwartaal 2012.
De nieuwe aansluiting ligt op een steen-
worp afstand van de Geniedijk die door de 
A4 wordt doorsneden. Pal daarnaast wordt 
over de snelweg een nieuw voet- en fi ets-
viaduct aangelegd in het verlengde van het 
huidige fi etspad in de route Aalsmeer/Rij-
senhout en Hoofddorp. De bestaande ver-

binding via het busviaduct verdwijnt op ter-
mijn. De fi etsbrug zal naar verwachting eind 
2010 gereed zijn. De Geniedijk behoort tot 
de Stelling van Amsterdam en staat op de 
lijst van het Werelderfgoed van de Unesco. 
In die zin wordt de dijk zoveel mogelijk ont-
zien bij de realisatie van de plannen.

Aalsmeerderweg-Fokkerweg
Vanaf de A4 gezien buigt het nieuwe tra-
cé van de N201 op maaiveldhoogte naar 
het oosten parallel aan de Kruisweg rich-
ting Aalsmeerderweg. Deze gaat met een 
viaduct over de N201 heen. De N201 door-
snijdt het gebied dat onder de naam Schip-
hol Logistics een bedrijventerrein wordt en 
buigt vervolgens ter hoogte van de kruising 
met de Fokkerweg naar het noorden. Er ko-
men aansluitingen met de verschillende 
bedrijventerreinen en kantoorparken via de 
zogenaamde Aorta, een wegstelsel dat dit 
gebied ontsluit. In eerste instantie was het 
de bedoeling dat de N201 via een hoogge-
legen weg (fl y-over) de kruising (boven de 
Fokkerweg) zou passeren om wat verder-
op weer gelijkvloers op deze weg uit te ko-
men. Die variant is zo goed als zeker van 
de baan. Een andere optie is in beeld geko-
men, namelijk de ‘Boerenlandvariant’. Die 
zou moeten voorzien in een wat eerdere af-
buiging van de N201 om (door middel van 
een viaduct?) de Kruisweg en de ernaast 
gelegen parallelweg te passeren en weste-

lijk van de bebouwing van Schiphol-Rijk op 
de grens met Rozenburg door het boeren-
land zijn weg te vervolgen. Vandaar ‘Boe-
renlandvariant’. Aansluiting op de Fokker-
weg vindt dan plaats achter de industrie-
terreinen van Oude Meer. De weg draait op 
die plaats via een nog aan te leggen weg- 
en rotondeconstructie naar het oosten rich-
ting Ringvaart met aansluiting op de tun-
nel onder de Ringvaart door. De Fokkerweg 
vervolgt zijn weg richting Schiphol-Oost en 
wordt t.z.t. uitgevoerd in 2 x 2 rijstroken.

Overigens is de Boerenlandvariant nog niet 
zeker. Op dezelfde strook grond is name-
lijk ook een parallelle Kaagbaan op Schip-
hol gepland. Inmiddels is een nadere studie 
gestart naar de mogelijkheid van deze ‘om-
legging’ om Schiphol-Rijk heen. Het Pro-
jectbureau N201+ kon er ons om die reden 
nog niets over meedelen. Het voornemen is 
wel de studie en het overleg tussen partij-
en snel af te ronden zodat minister Camiel 
Eurlings daaraan al dan niet nog dit jaar zijn 
goedkeuring kan geven. De verwachting 
is wel dat de nieuwe omlegging de nodi-
ge vertraging in de oplevering van het eer-
ste deel van de nieuwe N201 met zich mee-
brengt. In de volgende afl evering over de 
omlegging van de N201 beginnen we bij de 
ondertunneling van de Ringvaart.

(wordt vervolgd)

Het verloop van de omgelegde N201 met aan weerskanten nog te realiseren bedrijventerreinen

Nieuw aan te leggen aansluiting van de N201 op de A4 met links 
de locatie van de nieuwe fi etsbrug bij de Geniedijk en geheel 
rechts de bestaande kruising met de Kruisweg die t.z.t. komt te 
vervallen. Beneden de kruising met de Aalsmeerderweg.

Ontsluitingsweg als deel van de ‘Aorta’ voor het 
bedrijvenpark Schiphol Logistics. Rechts hiervan 
buigt het tracé van de N201 af richting Kruisweg

De ‘Aorta’ sluit aan op het kruispunt met de Fok-
kerweg. Waar eerder de N201 hierop zou uitko-
men met een fl y-over is (tot dusver) niet meer 
van toepassing.

Als voor de ‘Boerenlandvariant’ wordt gekozen kruist de N201 dit stuk grond 
verderop met een viaduct over de Kruisweg en de naast liggende parallelweg

Tussen de bebouwing door zou het tracé van de N201 in de ‘Boerenlandvariant’ 
op de grens van Schiphol-Rijk en Rozenburg uitgezet kunnen worden 

Het ‘boerenland’ westelijk van Schiphol-Rijk waar het tracé kan komen te liggen. 
Minister Eurlings moet daarvoor toestemming geven. Hier was ook de parallel-
baan van de Kaagbaan gepland.

Aansluiting van de nieuwe weg op de tunnelingang bij de Ringvaart. Rechts het 
stuk omgelegde Fokkerweg, links van het midden de contouren van de rotonde. 
Op de achtergrond Schiphol.

Impressie van de nieuwe fi etsbrug bij de Geniedijk en van de A4 afbuigende nieuwe N201


