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Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Auto Berkelaar Mijdrecht B.V.
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
0297-346050

www.berkelaar.nl
mijdrecht@berkelaar.nl

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen, kozen we
voor Financiële Diensten Mijdrecht.”
John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Laatste stuks       
voorjaars coLLectie

tot 70% korting
 openingstijden:

di 9-21 uur
wo 9-18 uur
do 9-18 uur
vr 9-18 uur
za 9-17 uur

Herenweg 45, 3645 de vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.Lutz.nL

Lutz:

Vinkeveen – Deze week ontvingen 
we van een zeer oplettende en te-
vens verontruste Vinkevener Cor 
Mastwijk het volgende verslag over 
twee jaar melden bij gemeente en 
waternet van dijkbeschadigingen in 
Vinkeveen. Twee jaar lang heeft hij 
ook regelmatig via onze krant, met 
tekst en foto’s, duidelijk gemaakt 
wat er aan de hand was. Gesprek-
ken met de gemeente en met water-
net kregen pas een paar weken ge-
leden eindelijk het inzicht van wa-
ternet en de gemeente. Ze gingen 
met Cor Mastwijk het water op om 
de schade die hij steeds opnieuw 
gemeld had met eigen ogen te gaan 
bezien. Hier volgt zijn verslag: “Twee 
jaar geleden is de gemeente al ge-
informeerd (d.m.v. foto’s en brieven) 
dat er een flinke beschadiging was 
ontstaan aan de waterkering halver-
wege de brug over de 201 en Ach-
terbos maar daar is toen helemaal 
niet op ingegaan door de toenma-
lige werknemer(s) bij de gemeente. 
Het is voor te stellen dat bij de in-
woners van Wilnis de schrik er nog 
behoorlijk in zit en moeten wij in 
Vinkeveen (of eigenlijk Mijdrecht, 
want dat ligt achter deze dijk) ons 
nu ook zorgen gaan maken? Zelfs 
toen de Nieuwe Meerbode een vol-
ledige pagina had besteed aan o.a. 
deze beschadiging was er nog geen 
enkele reactie van gemeente of Wa-
ternet. Nu twee jaar verder is er door 
gemeente en Waternet wel degelijk 
begrepen dat het hier om een heel 
serieuze beschadiging gaat die toch 
wel gevaar oplevert en is er beslo-
ten zo spoedig mogelijk dit gat in de 
waterkering te herstellen... Wel een 
beetje laat... Wordt de waterkering 
wel voldoende gecontroleerd?

Foto’s
In die twee jaar heeft deze oplet-
tende burger regelmatig foto’s ge-
maakt en het gat groter zien worden 
doordat er stukken afbrokkelden en 
het zou alleen een kwestie van tijd 
zijn geweest. Tijdens een briefwis-
seling en enkele gesprekken kwam 

er als reactie van de zijde van Wa-
ternet dat één van de medewerkers 
de schade ook pas had geconsta-
teerd maar dan is het wel hoogst 
vreemd dat dit dan twee jaar heeft 
geduurd en dat juist na de zoveelste 
melding van deze burger de werk-
nemer (toevallig?) ook met deze 
melding kwam. Maar goed, er wordt 
tenminste nu actie ondernomen. En 
de gemeente? Daar is het nog op-
vallend stil. Misschien nog aan het 
bekomen van de schok toen men de 
schade te zien kreeg of misschien 
nog het telefoonnummer van Wa-
ternet aan het zoeken.

Dijkdoorbraak?
Natuurlijk vraagt iedereen zich 
langzamerhand af of de waterke-
ring nog wel veilig en betrouwbaar 
is na de dijkdoorbraak bij Wilnis. 
Nu is er weer een beschadiging die 
niet door de desbetreffende instan-
ties is waargenomen maar door een 
oplettende en vasthoudende burger 
die dit diverse malen heeft gemeld 
en waar twee jaar niets mee is ge-
daan... hoe kan dit?

Drukte vaarwater en 
te hard varen
Het blijkt dat door de toenemende 
drukte op het water, en niet te ver-
geten het veel te hard varen in o.a. 
de ringvaart, de waterkering het zeer 
zwaar heeft te verduren en dat het 
een kwestie van tijd zal zijn voordat 
er weer zware schade zal ontstaan 
of zelfs erger. Deze dijken zijn lang 
geleden ontwikkeld maar men is er 
toen niet vanuit gegaan dat de druk-
te op het water zo zou gaan toene-
men en dat er tegenwoordig boten 
rondvaren met honderden PK’s. Die 
vol gas door de wetering bulderen. 
Het is daarom van groot belang dat 
de controle op de waterkeringen/
dijken veel regelmatiger en nauw-
keuriger wordt uitgevoerd. Dit zou 
gedaan moeten worden door Wa-
ternet dat verantwoordelijk is voor 
het onderhoud van o.a. de wete-
ring/ringvaart en de waterkeringen. 

Maar is het ook geen taak van on-
ze gemeente om onze veiligheid te 
waarborgen?

Wie betaalt de kosten?
Door de oplopende schade aan de 
waterkering/dijken worden er steeds 
meer kosten gemaakt en deze scha-
de zullen wij uiteindelijk zelf moe-
ten betalen als belastingbetalers in 
de vorm van de waterschapsbelas-
ting. Het is dus eigenlijk een logisch 
gevolg dat deze waterschapsbelas-
ting steeds hoger zal gaan worden 
naarmate de schade aan de water-
keringen/dijken toe zal nemen door 
toenemende drukte op het water en 
het veel te snelle varen... dus eigen-
lijk de ‘vervuiler’ betaalt! En dat zijn 
wij. Dus als iedereen wat meer re-
kening zou houden en wat rustiger 
door de wetering zou varen kunnen 
we de schade misschien wat beper-
ken en zullen de belastingen min-
der snel omhoog gaan wat prettig 
is voor ieders portemonnee. Daar-
naast is er dan minder kans op nog-
maals een dijkdoorbraak zoals in 
Wilnis die veel mensen heeft gedu-
peerd en waar nog steeds mensen 
door geraakt zijn. Men kan bescha-
digingen aan waterkeringen of op-
pervlakte waterverontreiniging en 
andere zaken in de ringvaart mel-
den bij Waternet dat hierop direct 
actie zal ondernemen. Het telefoon-
nummer is 0900-9394. Alleen door 
samen op te letten kunnen we er 
zorg voor dragen dat we veilig ach-
ter de waterkeringen/dijken kunnen 
blijven wonen en op het water veilig 
kunnen varen en recreëren”, aldus 
Cor Mastwijk. 

Dijk in Vinkeveen ernstig beschadigd

Hebben Waternet en gemeente 
dan niets geleerd van de 
dijkverschuiving in Wilnis?

Drie keer te veel
Vinkeveen - Een automobilist ge-
noot op donderdagavond 23 juli te 
veel van de alcohol. Hij werd aan het 
begin van de nacht aangehouden.
Rond 00.45 uur zagen agenten een 
48-jarige automobilist uit Vinkeveen 
over de Loopveltweg rijden. Bij con-
trole bleek hij beduidend te veel te 
hebben gedronken en de agenten 
hielden hem aan. Bij de ademana-
lyse in het politiebureau blies hij 675 
ug/l, meer dan drie keer het wette-
lijke maximum van 220 ug/l. Tegen 
de verdachte is proces-verbaal op-
gemaakt en zijn rijbewijs is ingevor-
derd.

Wie heeft deze poes gezien?
Mijdrecht - Vermist sinds afgelopen 
vrijdag onze blauw/grijze Maine 
Coon Cherry. Weet u waar zij is? 
Heeft u haar gezien? Bel dan even 
06-43089944 (Rob) of stuur een 
e-mail naar info@dynacoons.nl. 

Wij zijn radeloos en missen haar erg. 
Ze is ook niet gewend om los op 
straat te lopen. Help ons alstublieft. 
Fam. Clausman, Opaal 29, Mijdrecht.

Koperdieven op 
heterdaad betrapt
Mijdrecht - Twee koperdieven wer-
den in de nacht van donderdag 23 
op vrijdag 24 juli op heterdaad be-
trapt en na een zoektocht aange-
houden. Rond 03.00 uur hoorde een 
beveiliger van een bedrijf aan de 
Energieweg geluiden van het dak 
komen alsof daar een persoon c.q. 
personen liepen. Hij waarschuwde 
direct de politie en meerdere poli-
tie-eenheden gingen met spoed ter 
plaatse. De agenten zetten het ter-
rein rondom af en stelden een on-
derzoek in. Het toegangshek van 
het terrein was opengebroken en 
zij zagen dat een ladder tegen het 

pand stond. Agenten klommen via 
de ladder het dak op. Op meerdere 
plaatsen zagen zij rollen koperdraad 
liggen, klaar voor vervoer. Kenne-
lijk waren de bliksemafleiders van 
het pand door de verdachten losge-
haald en opgerold. De verdachten 
werden echter niet op het dak aan-
getroffen. Bij verder onderzoek wer-
den de verdachten, twee jongens 
van 17 jaar uit Mijdrecht, in de strui-
ken op de binnenplaats van het be-
drijf aangetroffen. Het tweetal werd 
aangehouden, is naar het politiebu-
reau overgebracht en is voor nader 
onderzoek ingesloten.

Wilnis - Op zondag 26 juli probeer-
den mannen op een agressieve ma-
nier hun schoonmaakactiviteiten, het 
reinigen van de bestrating van oprit-
ten, aan de man te brengen. Rond 
12.35 uur kreeg de politie de melding 
dat enkele mannen op de Dr. Mees 
ten Oeverlaan bij meerdere wonin-
gen aanbelden en iets zouden willen 
verkopen. De mannen zouden in een 
witte bestelbus met een Engels ken-
teken rijden. Agenten stelden in de 
omgeving een onderzoek in en za-
gen de bestelbus in de buurt rijden. 
Zij controleerden de bestuurder, een 

21-jarige man uit Groot Brittanië. Hij 
verklaarde dat hij daar samen met 
twee andere landgenoten, mannen 
van 19 en 20 jaar, was. Zij reinigden 
opritten met hogedrukreinigers. Ver-
volgens troffen de agenten de twee 
andere mannen op de Burgemeester 
van Baaklaan aan. Uit een getuigen-
verklaring bleek dat in ieder geval de 
20-jarige man op een verbaal agres-
sieve wijze had geprobeerd zijn dien-
sten te verkopen. De Brit kon zich 
niet legitimeren en werd aangehou-
den. Tegen hem is proces-verbaal 
opgemaakt voor illegaal venten.

Agressieve reinigers

Motorrijder overleden
Wilnis - Een 36-jarige man uit 
Woerden is zaterdagmiddag overle-
den na een verkeersongeval.
Omstreeks 17.30 uur kreeg de politie 
een melding van een verkeersonge-
val aan de Mijdrechtse Dwarsweg. 
Het slachtoffer reed met zijn motor 
vanaf Mijdrecht in de richting van 
Wilnis. Een 26-jarige man uit Vin-

keveen reed met zijn auto in tegen-
gestelde richting. Hij wilde naar het 
tankstation en sloeg linksaf over de 
rijstrook waar de motorrijder reed. 
Ze kwamen met elkaar in botsing.
De man is per ambulance vervoerd 
naar het ziekenhuis, waar hij later 
aan zijn verwondingen overleed. De 
politie heeft de zaak in onderzoek.

Wij zijn nog op zoek naar

Bezorgers
voor enkele Wijken in mijdrecht

heb je op woensdagmiddag tijd en wil je extra geld 
verdienen, bel dan met nel maarsse (na 16.00 uur)

Tel. 0297-282884



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.
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Herindeling, hoe nu verder?
op verzoek van de tweede Kamer heeft staatssecretaris bijleveld van binnenlandse 
Zaken op 14 mei besloten het wetsvoorstel tot herindeling van de ronde venen met 
Abcoude, breukelen en loenen aan te houden. de tweede Kamer heeft mevrouw 
bijleveld verzocht om, in samenspraak met de betrokken gemeenten, te zoeken naar 
herindelingvarianten die op meer draagvlak kunnen rekenen. de tweede Kamer heeft ook 
een klemmend beroep gedaan op de gemeenten om zelf met varianten te komen die op 
meer draagvlak kunnen rekenen. 

Op uitnodiging van staatssecretaris Bijleveld heeft op 17 juni een gesprek plaatsgevonden tussen 
vertegenwoordigers van haar ministerie, de provincie Utrecht en alle bij de herindeling betrokken gemeenten 
om de ontstane situatie te bespreken. Namens De Ronde Venen namen burgemeester Burgman, wethouder 
Van Breukelen en de raadsleden Blans (VVD) en Goldhoorn (Ronde Venen Belang) deel aan dit gesprek.

onderzoek naar varianten
Slotsom van het gesprek was onder andere dat de financiële gevolgen van verschillende vormen van 
herindeling in kaart worden gebracht. Wat betekent de samenvoeging bijvoorbeeld voor de lokale 
belastingen en heffingen en welke gevolgen heeft het voor de reserves van de gemeenten? Deze 
zogenaamde financiële scans worden uitgevoerd voor de volgende herindelingsvarianten:
• Vecht en Venen;
• Breukelen, Loenen en Maarssen
• Breukelen en Loenen in samenwerking met Maarssen
• Abcoude, Breukelen en Loenen
• Abcoude en De Ronde Venen

Half augustus wordt de uitslag van deze zogenaamde financiële scans bekend gemaakt. Op woensdag 2 
september vindt er dan opnieuw een gesprek plaats tussen ministerie, provincie en gemeenten en moet 
duidelijk worden welke herindelingsvariant of -varianten op meer draagvlak kunnen rekenen dan het huidige 
wetsvoorstel. Deze herindelingsvariant(en) zal/zullen vervolgens aan de betrokken gemeenteraden worden 
voorgelegd.

belangrijke rol voor inwoners
De gemeenteraad van De Ronde Venen vindt het uitermate belangrijk de inwoners te betrekken en te 
raadplegen voordat hij een besluit neemt over een eventueel nieuw herindelingvoorstel. Daarom wordt er 
in de derde of vierde week van september (de datum is nog niet bekend) een bijeenkomst georganiseerd 
door de gemeenteraad waar inwoners worden geïnformeerd over de stand van zaken, maar waar zij ook 
hun mening kunnen geven. Hoe kijken zij tegen de herindeling aan? Voor die tijd wordt onder andere via 
de gemeentelijke informatiepagina en de gemeentelijke website, www.derondevenen.nl, zoveel mogelijk 
informatie gegeven over de herindeling. 

verdere procedure
Na de bijeenkomst eind september met de inwoners, zal de gemeenteraad op 15 oktober een besluit nemen 
over het herindelingsvoorstel dat dan voorligt. Ook de raden van de andere betrokken gemeenten zullen in 
dezelfde periode besluiten nemen. Als dat is gebeurd, zal het (nieuwe) wetsvoorstel door de Tweede Kamer 
worden behandeld en begin 2010 door de Eerste Kamer. Als dit schema wordt gehaald, kunnen er op 25 
november 2010 verkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe gemeenteraad.

loting startersboxen 
vinkeveen
Maandag 20 juli is via een loting bekend geworden welke jongeren een 
startersbox in Vinkeveen krijgen toegewezen. Wethouder van Breukelen 
lootte uit een groep van 24 kandidaten, tien gelukkigen. De tien jongeren 
die ingeloot zij voor een startersbox, zijn allemaal jongeren tot 23 jaar die 
in De Ronde Venen wonen. De loting gebeurde onder toeziend oog van 
een notaris. De tien starters krijgen binnen een week bericht van Westhoek 
Wonen over de toewijzing van de woning. Degenen die zijn uitgeloot, zijn 
op een reservelijst geplaatst. Zodra een woning vrij komt, worden zij alsnog 
door Westhoek Wonen benaderd. Afgesproken was dat de startersboxen 
in Vinkeveen met voorrang zouden gaan naar Rondeveense jongeren die 
graag zelfstandig willen wonen. Zij hebben vaak onvoldoende inschrijftijd 
bij WoningNet om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Door 
de loting maakte iedereen binnen deze doelgroep evenveel kans. De 
woningen worden per 1 september 2009 verhuurd. 

Klompenrace 2009
dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat Wilnis haar 
900 jarige bestaan vierde. dat was de aanleiding voor 
het eerste Wilnis festival. dit festival kreeg de naam 
feestweek. die week duurde tien dagen waarin echt 
van alles georganiseerd werd: zeskamp, steprace, 
gondelvaart, skischans springen en nog veel meer. een 
heel leuke activiteit toen was de Klompenrace. een race 
op oud Hollandse klompen, rennend door het dorp.

Vanwege het vijfentwintig jarig jubileum van het festival, willen wij 
deze Klompenrace herhalen. Daarom organiseert de brandweer 
Wilnis op woensdag 12 augustus een klompenrace. Samen met 
sponsor Advisor zal de start om 19.00 uur plaatsvinden.

inschrijving
Wilt u (weer) meedoen met de Klompenrace? Dan kunt u zich vanaf 
heden aanmelden via het inschrijfformulier dat nu al te downloaden 
is via de site van het Wilnis Festival (www.wilnisfestival.nl onder het 
kopje programma woensdag). Ook op de dag zelf, kunt u zich nog 
van 14.00 uur tot 18.45 uur nog inschrijven. Deelname is gratis. Het 
ingevulde formulier stuurt u naar klompenrace@wilnisfestival.nl óf 
via de post naar brandweer Wilnis, Pieter Joostenlaan 26, 3648 XR 
Wilnis.

parcours
De deelnemers starten voor de Brandweerkazerne bij het 
festivalterrein.Het te lopen parcours gaat via de Pieter Joostenlaan 
en de Herenweg, naar de Dorpsstraat. Dan via het fietspad naast 
de Enschedeweg naar de Ringdijk. Vervolgens via het park naar 
de finish bij de feesttent. De deelnemers ontvangen bij inschrijving 
een stempelkaart. Deze kaart moet op 3 plaatsen worden 
afgestempeld. De snelste loper en loopster ontvangen na afloop de 
“Gouden Wilnis Klomp”.
Deelnemen kan vanaf 
15 jaar en uitsluitend op 
oud Hollandse houten 
klompen. De prijsuitreiking 
is direct na afloop van de 
race. Wij rekenen op veel 
deelnemers.
 
Tot dan!
Brandweer Wilnis

Masterclasses tijdens 
Monumentendag 
12 september 2009 
Het Cultuurplatform DRV geeft muziek- toneel- en zangfanaten een 
unieke kans. Tijdens de monumentendag worden er masterclasses 
gegeven door gerenommeerde docenten en kan er dus (gratis) 
iets geleerd worden. De koren en muziekverenigingen zullen 
tijdens de masterclass apart werken aan hetzelfde stuk. ‘s Avonds 
zullen ze gezamenlijk een daverend concert geven. Koren en 
muziekverenigingen worden van harte uitgenodigd om deel te 
nemen, maar ook niet-gebonden musici en zangers/ zangeressen 
zijn van harte welkom. De toneelverenigingen zullen aan de slag 
gaan met fysiek spel, bijvoorbeeld: hoe laat je je emoties door middel 
van houding en beweging zien. ‘s Avonds is er op het plein voor 
de Janskerk in Mijdrecht een podium waar de masterclasses zich 
presenteren en waar ook ander lokaal talent zich op de kaart zet. 
SEEUS, Jordi&Joyce en Sophie Jurrjens komen. Wil jij jezelf, jullie 
koor of vereniging ook op de kaart zetten? Meld je dan aan bij Marije 
Lutgendorff, cultuurconsulent De Ronde Venen, via M.Lutgendorff@
bibliotheekavv.nl of via tel. (0297) 25 03 38. Kijk voor meer informatie 
over de monumentendag op: www.cultura-drv.nl

Kunst in Marickenland 
in gemeentehuis
in de centrale hal van het gemeentehuis is tot en met 24 augustus “Kunst in Marickenland” 
te zien. de werken van de kunstenaars jan Konings en jay bakker hebben hier de aandacht. 
centraal staat een geurprent van jan Konings. 

jan Konings
Jan Konings heeft voor 
Marickenland bruggen en 
platforms ontworpen die dienen 
als verhogingen om de omgeving 
te overzien. Zij zijn gelegen aan 
het eerste laarzenpad in het 
toekomstige natuurgebied van 
Marickenland. Op 24 juni zijn 
het laarzenpad, de bruggen en 
platforms in gebruik genomen. 
In opdracht van het Centrum 
Beeldende Kunst heeft Jan Konings 
een geurprent gemaakt. Op de 
kleuren prent, getiteld Polder, is 
het beeld van het graslandschap 
vastgelegd. De prent komt tot leven 
door voorzichtig over de prent te 
wrijven. Dan verspreidt zich de geur 
van Marickenland.

jay bakker
Jay Bakker heeft de installatie 
RE-PEAT gemaakt dat bestaat 
uit een veld van turfblokken en 
halters. Onder invloed van de 
weersomstandigheden breekt de 
installatie langzaam af en wordt 
het materiaal opgenomen door 
het landschap. De installatie is 
op 15 juli onthuld en ligt aan het 
laarzenpad tussen de wandelroute 
Spoordijk en Mijdrechste Dwarsweg 
in Wilnis.

De kunstwerken zijn mogelijk gemaakt met steun van Provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, 
Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Gooi en Vecht, Centrum Beeldende Kunst Utrecht, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. 
Informatie over de werken van Konings en Bakker en over het Centrum Beeldende Kunst Utrecht is gratis 
verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Pieter Scholten, gemeentehuis De Ronde 
Venen, tel. (0297) 29 17 54. 
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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.

 EEn twEEDE lEVEn VOOR hOut 

Hout is een belangrijke grondstof en wordt veel gebruikt in de constructie 
van huizen en meubelen, voor vloeren, kozijnen, dakconstructies en 
afwerking. Daarnaast kan hout als brandstof worden gebruikt. Net als glas 
en plastic is ook hout geschikt om te recyclen. Alleen moet het wel goed 
gescheiden worden. 

Gebruikt hout 
Bielzen, houten meubels en hout dat overblijft na het klussen kunt u niet 
zomaar in de restafval container doen. Dit gebruikte hout kan wel recyclet 
worden.Door hout apart in te zamelen en vervolgens te recyclen kunnen in 
feite alle soorten hout een tweede leven krijgen. 
Niet alle soorten hout kunnen samen gerecycled worden. Een houten 
vloer is bijvoorbeeld vaak bewerkt en wordt niet samen met een gekapte 
boom gerecycled. Daarom wordt gebruikt hout gescheiden ingezameld. 
Gekapte bomen en takken vallen onder grof tuinafval en bijvoorbeeld 
houten kozijnen vallen onder bouw- en sloopafval. Grof tuinafval kunt 
u wegbrengen naar het afvalbrengstation of aanbieden tijdens de 
takkendagen (dit jaar nog op 12 november). Uw bouw- en sloopafval kunt 
maximaal één keer per week brengen naar het afvalbrengstation. 
Houten meubels zoals kasten, tafels etc. die nog bruikbaar zijn, kunt u 
brengen bij de Kringloopwinkel. Houten meubels die niet meer bruikbaar 
zijn, vallen onder grof huisvuil. Ook deze houtsoort kunt u kwijt bij het 
afvalbrengstation. Vervolgens wordt ook hier een onderverdeling gemaakt: 
A-hout: onbehandeld hout 
B-hout: geverfd, gelakt of verlijmd hout 
C-hout: verduurzaamd hout (bielzen) 

Bij het afvalbrengstation kunnen de medewerkers u de container aanwijzen 
waarin het hout verzameld wordt. Zelf kunt u het hout zo veel mogelijk 
‘schoon’ aanleveren. Dat wil zeggen zonder bevestigingsmaterialen of 
hang- en sluitwerk. 

wat gebeurt er met het ingezamelde hout?
Al het verzamelde afvalhout kan vervolgens verwerkt worden tot 
bijvoorbeeld een grondstof voor spaanplaten. Een andere toepassing van 
hout is het gebruik ervan in biomassacentrales, om groene energie op te 
wekken. Op deze manier worden in bijvoorbeeld Alkmaar vele huishoudens 
en bedrijven voorzien van stroom. 

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 wat 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 volgende (stage)vacatures:
- een afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling,  
 Volkshuisvesting en Milieu;
- een ervaren personeelsadviseur; 
- medewerker postregistratie;
- trainee Economische Zaken. 
- 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. 

herinrichting Industrieweg
Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereidingen 
om de Industrieweg opnieuw in te richten. het doel van de 
herinrichting is het verbeteren van de doorstroming van 
verkeer op de Industrieweg. Daarnaast zal ook de uitstraling 
van de Industrieweg verbeteren door een nieuwe inrichting 
van het groen langs de weg. 

Revitalisering
De herinrichting van de Industrieweg is een deelproject van de 
revitalisering van het bedrijventerrein Mijdrecht. De revitalisering van het 
bedrijventerrein is nodig, om het bedrijventerrein aantrekkelijk(er) te maken 
voor de gevestigde bedrijven, maar ook voor potentiële nieuwe bedrijven. 
Om te voorkomen dat bedrijven op termijn wegtrekken, en mogelijk ook de 
werkgelegenheid afneemt, is het nodig om het bedrijventerrein een flinke 
opknapbeurt te geven en te investeren in de uitstraling. Op 31 mei 2007 
heeft de gemeenteraad daarom besloten het bedrijventerrein te willen 
revitaliseren en heeft hiervoor de integrale visie ‘Bedrijventerrein Mijdrecht 
en/in de toekomst’ vastgesteld. Voor de uitvoering van dit project stelt 
zowel de gemeente als de provincie budget beschikbaar.

Aanleg voorsorteervakken
De Industrieweg is een belangrijke ontsluitingsweg van het bedrijventerrein, 
maar ook voor het verkeer van en naar centrum Mijdrecht. In de integrale 
visie is geconstateerd dat de doorstroming op de Industrieweg door veel 
bedrijven als problematisch wordt ervaren. 
Om de doorstroming op de Industrieweg te verbeteren is daarom besloten 
voorsorteervakken op de weg aan te leggen voor links afslaand verkeer. 
Deze voorsorteervakken komen te liggen ter hoogte van de Nijverheidsweg 
(afslag Karwei) en de Groot Mijdrechtstraat (afslag Bleekemolen). Bij de 
afslag Genieweg en Energieweg liggen deze voorsorteervakken er al. 
De aanleg van de voorsorteervakken leidt tot een nieuwe inrichting van 
de Industrieweg. De gemeente combineert de werkzaamheden aan de 
inrichting van de weg met de aanleg van een regenwaterstelsel onder de 
Industrieweg. Hierdoor wordt regenwater op de Industrieweg afgevoerd 
naar de bermfilter langs de Veenweg. Daar wordt het water gefilterd 
voordat het in het oppervlaktewater verdwijnt. 

nieuwe groeninrichting
De inrichting van het groen langs de noordelijke zijde van de Industrieweg 
bestaat op dit moment uit een grasberm met diverse bomen. Door het 
inpassen van de voorsorteervakken is het niet mogelijk de bomen in de 
noordelijke berm van de Industrieweg te behouden. Daarnaast heeft de 
berm op dit moment niet de strakke uitstraling die gewenst is op een 
bedrijventerrein. Om de Industrieweg een strakke, uniforme uitstraling 
te geven, zullen langs de gehele noordelijke zijde van de Industrieweg 
daarom de bomen vervangen worden door een lage haag.
Voor meer informatie over de groeninrichting van de Industrieweg kunt u 
contact opnemen met Marcel van den Broek, tel. (0297) 29 18 23. 

uitvoering
De uitvoering van dit deelproject staat onder voorbehoud gepland voor 
oktober 2009. Indien de uitvoering volgens planning verloopt, zal de weg 
zomer 2010 helemaal gereed zijn. 
Gedurende de uitvoeringsperiode is de Industrieweg enkele maanden 
gedeeltelijk afgesloten. Door middel van diverse omleidingroutes zullen 
de bedrijven op het bedrijventerrein en het centrum van Mijdrecht 
tijdens de uitvoering bereikbaar blijven. Bedrijven en burgers ontvangen 
tijdig meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden en de 
omleidingroutes, onder andere door middel van een nog te plannen 
informatieavond.

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 tel. (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.

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. 

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

12 AuGuStuS 2009 t/M 15 AuGuStuS 2009
wilnisfestival
Wilnisfestival aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Met onder andere 
dagactiviteiten zoals kindermiddag met Biba Boerderij activiteiten, 
55+ middag en een beachvolleybaltoornooi. ’s Avonds optredens 
van Helemaal Hollands, Tilt, Frans Duijts Broadway, Monique Smits, 
Riverside en Starkoo. Elke avond zijn er taxi ’s aanwezig. Voor het 
gehele programma en kaartverkoopadressen verwijzen wij u naar de 
website www.wilnisfestival.nl.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

StREMMInG VAARwEG wInkEl

Maurice Delmonte 
exposeert in gemeentehuis
In de maand augustus exposeert Maurice Delmonte in 
de hal van het gemeentehuis. De 78-jarige kunstenaar 
Delmonte, voormalig slangenmens en bekend van 
diverse tv-programma’s van willem Duys, Mies 
Bouwman en andere programma’s uit die tijd, schildert 
al meer dan 30 jaar.

Delmonte begon met schilderen voor goede doelen. Ook is hij een 
groot dierenliefhebber en heeft hij daarom vele malen dieren op 
het doek vastgelegd, waaronder ook bekende dieren als Knutje 
het ijsbeertje van Berlijn en Bokito. Daarnaast schildert Delmonte 
portretten van bekende Nederlanders en leden van het Koninklijk 
huis. In het gemeentehuis hangen onder andere portretten van Prins 
Bernard en Prinses Amalia, met nog een aantal werken uit zijn grote 
collectie. Tijdens de expositie in het gemeenthuis van De Ronde 
Venen ziet u de diversiteit van zijn werken.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. De medewerkers van de informatiebalie bij de 
publieksingang geven u graag toegang. 

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

Mijdrecht
Dishoeckstraat 1-11 Veranderen van 24 woningen Reguliere bouwvergunning 2009/0351 15-07-2009
Maarschalkstraat 1-11 Veranderen van 24 woningen Reguliere bouwvergunning 2009/0351 15-07-2009
J.v. Renessestraat 1-11 Veranderen van 24 woningen Reguliere bouwvergunning 2009/0351 15-07-2009
J.v. Renessestraat 2-12 Veranderen van 24 woningen Reguliere bouwvergunning 2009/0351 15-07-2009
G.v. Stoutenborchstr. 36-38 Plaatsen van een schutting en een schuur Lichte bouwvergunning 2009/0357 21-07-2009

Vinkeveen
Demmerik 31 Plaatsen van een brug Reguliere bouwvergunning 2009/0356 17-07-2009
Demmerik 66 (ws) Afmeren van een woonschip Reguliere bouwvergunning 2009/0352 15-07-2009
Herenweg 210 Oprichten van een appartementengebouw  Reguliere bouwvergunning 2009/0358 16-07-2009
 en aanpassen van bestaande woning fase 1
Herenweg 274 Vernieuwen van een brug Reguliere bouwvergunning 2009/0355 20-07-2009

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.)

 

VOORnEMEn tOt OnthEFFInG BEStEMMInGSPlAn

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 30 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
Mennonietenbuurt 39 Vergroten van een woning 
 met een dakopbouw Reguliere bouwvergunning 20080754 A

Mijdrecht
G.v. Stoutenborchstr. 36-38 Plaatsen van een schutting en een schuur Lichte bouwvergunning 2009/0357 B

Vinkeveen
Herenweg 274 Vernieuwen van een brug Reguliere bouwvergunning 2009/0355 C

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A,B te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c 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 
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.
 

Vervolg op volgende blz.
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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
VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat.
vergunning

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 12 Oprichten van 2 woningen Bouwvergunning fase 1 2009/0171 20-07-2009

Mijdrecht
Hoofdweg 89 Vergroten van dakkapellen in 

dakopbouwen op de voor- en achtergevel 
van de woning Bouwvergunning 2009/0259 20-07-2009

Westerlandweg 14 Vernieuwen van een woning Bouwvergunning 2009/0102 20-07-2009

waverveen
Hoofdweg 22 Oprichten van een kelder onder 

een bestaande woning Bouwvergunning 2008/0757 20-07-2009

wilnis
Dorpsstraat 65 Vergroten van een winkelpand en een 

functiewijziging op de 1e verdieping Bouwvergunning 2009/0097 20-07-2009
Burg. de Voogtlaan 53 Plaatsen van een dakkapel Bouwvergunning 2009/0343

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

Mijdrecht
Industrieweg 41 Verlenen van een ontheffing voor het 

exploiteren van een detailhandel in 
 fietsen met een reparatieafdeling Verzoek 2009/0092 20-07-2009

wilnis
Burg. Padmosweg 9 Vernieuwen van een bedrijfswoning 

met garage-berging Bouwvergunning fase 1 2008/0695 21-07-2009

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.

BEStEMMINGSpLAN “1E hERzIENING LINtBEBOuwING VINKEVEEN 2003” 

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:42 en 
3:45 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 juni 2009 het bestemmingsplan 
“1e herziening Lintbebouwing Vinkeveen 2003” gewijzigd heeft vastgesteld. Dit vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang 
van 30 juli 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie Bouw- en Woningtoezicht in de centrale hal van het 
gemeentehuis. De openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur. Het vast-
gestelde bestemmingsplan is ook te downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl. Het bestemmingsplan is 
een herziening van het in 2004 vastgestelde bestemmingsplan “Lintbebouwing Vinkeveen 2003”. De binnengekomen zienswijzen 
hebben geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Daarnaast is besloten om aanvullende aanpassingen te doen. 
Kort samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:
Toelichting van het bestemmingsplan:
- Op verzoek van de provincie de opname van de tekst over het “nee-tenzij” principe.
Plankaart:
- Aanpassing / opname van het bouwvlak:

Groenlandsekade 10; Groenlandsekade 59; Vinkenkade 31-33; het perceel naast Vinkenkade 31; 
Vinkenkade 43; Baambrugse Zuwe 127a; Achterbos 22.

- Aanduiding gemeentelijk monument:
Demmerik 71.

- Verandering bestemming/aanduiding:
Molenkade 18; Herenweg 222a; Herenweg 276; Achterbos 50d; 
Baambrugse Zuwe 127a; Vinkenkade 21; Vinkenkade achter 43. 

- Aanpassing belijning/hoogten:
Achterbos 22; Achterbos 22B; Baambrugse Zuwe 143b; Vinkenkade 31-33.

Voorschriften:
- Artikel 1 “Begripsomschrijvingen”: diverse aanvullingen. 
- Artikel 10 “Woondoeleinden”: ontheffing voor de ‘ruimte voor ruimte’ regeling.
- Artikel 11 “Woonschepenligplaatsen”: aanpassing van de regeling en opname van een ontheffingsmogelijkheid. 
- Artikel 20 “Jachthaven”: regeling voor hotels en recreatieappartementen/ recreatiewoningen 

en aan te houden afstand tussen de recreatiewoonschepen. 
- Artikel 21 “Verblijfsrecreatie”: aanpassing extra bebouwing en goothoogte bij Plaswijk.
- Artikel 29 “Water”: aanpassing doeleindenomschrijving en maximum van één steiger.
- Artikel 30B “Detailhandel”: toestaan van bestaande bedrijfswoningen. 
Voor de exacte wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en –besluit, de zienswijzennota en de daarbij behorende bijlage.

Beroep
Een belanghebbende kan 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 separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Op grond van artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking 
met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorzie-
ning 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.

KApVERGuNNINGAANVRAGEN

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor:

Straatnaam Soort boom Reden
Gemeentelijke bomen

Mijdrecht
Industrieweg ter hoogte van nr. 2 t/m 54 54 eiken Nieuwe weginrichting 

conform tek.nrs: 3323-205, 3323-206 en 3323-207

De aanvragen liggen van 29 juli tot 12 augustus 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Deze reacties kunt u indie-
nen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en zullen bij de beoordeling worden meegewogen.

Vinkeveen.- Waar de Zuid-Afri-
kaanse familie De Beers, eigenaar 
van lucratieve diamantmijnen, het 
volgens de media de laatste tijd 
moeilijk heeft met de kostbare ste-
nen boven de grond te krijgen, is dat 
in De Ronde Venen bepaald geen 
probleem. Hier zijn ze al boven de 
grond… In de vorm van diamanten 
huwelijken wel te verstaan. Dat gaat 
zo’n beetje aan de lopende band. 

Maandag 27 juli waren het Rein 
Woud en Wilhelmina (Mien) Woud-
Berkelaar uit Achterbos die dit unie-
ke feit in hun leven konden vieren. 
Jazeker, uit Achterbos, want dat 
was in vroeger dagen een aparte 
gemeente, grenzend aan de grond 
van Abcoude. Maar dat is wel een 
hele tijd geleden. Mien kan zich dat 
nog goed herinneren want zij woont 
haar leven lang al in de woning die 
destijds door haar familie van be-

roepsvissers zo’n 100 jaar geleden 
is overgenomen van veenstekers. 
Haar familielid Bram Berkelaar is 
als enige beroepsvisser in De Ron-
de Venen pas een paar jaar gele-
den gestopt met de beroepsvisserij. 
Het huis is in ‘de akker’ neergezet, 
bijna aan de boorden van de Ring-
vaart achter de brug die de scheids-
lijn vormt tussen de Herenweg en 
Achterbos. Mooi wonen in de vrije 
natuur, dat wel, maar ook betrekke-
lijk ver van voorzieningen als win-
kels. Met de auto voor de deur ko-
men is er niet bij. Het is een pad dat 
je moet aflopen, maar dat gelukkig 
wel toegankelijk is voor gebruik van 
een scootmobiel.

Schat van de akker
Wilhelmina Woud-Berkelaar is ge-
boren op 4 oktober 1928. Zij werd 
in haar jonge jaren ‘de schat van 
de akker’ genoemd. Mien weet zich 

nog goed te herinneren dat zij In 
haar jonge jaren met haar vissersfa-
milie heel wat dobbers heeft opge-
haald in vaarten en kreken en de vis 
op het droge bracht. Haar schat en 
‘diamanten echtgenoot’ Rein werd 
op 8 oktober 1925 geboren in Loe-
nersloot. “Ik woonde bij de Demme-
rik aan de kade, dat behoorde toen 
bij Loenersloot. 
De N201 was er toen nog niet. Die 
is pas later door de Duitsers aan-
gelegd. Daarvóór moest je over de 
Groenlandse Kade en de (Baam-
brugse) Zuwe naar Vinkeveen. Ik 
kwam Mientje tegen bij het ge-
mengd koor waarin zij zong. Daar 
zong ook haar neef en die zei dat 
er ook een nichtje van hem bij het 
koor zat. Ik ging er ook zingen en 
daar leerde ik dus Mientje kennen. 
We hebben samen wel 40 jaar ge-
zongen. Het ging vlug met ons want 
kort daarop zijn we getrouwd in het 

Uitslag van sjoelwedstrijd 
Vinkeveen
Vinkeveen - Tijdens de feestweek 
van Vinkeveen is op woensdag 15 
juli de Jaarmarkt gehouden.
De OVM Vinkeveen had, in het ka-
der van haar 100-jarig bestaan, twee 
attracties waar prijzen mee waren te 
winnen. De sjoelbakwedstrijd en het 
wervelwindspel waarbij het totaal 
van het rondvliegende geld geraden 
moest worden. Bij de sjoelbakwed-
strijd werd de 1e prijs, een plant, 
gewonnen door J. Gijsbertsen. De 
2e prijs, een fles wijn, ging naar J. 
Spies en de 3e prijs, een rookmelder 
naar mevrouw  J. Goede.

Bij het wervelwindspel was het te 
raden bedrag e5.085,-. Met een op-
gegeven bedrag van e5.125.- ging 
de 1e prijs, een brandblusser, naar 
mevrouw. J. van Dijk-Oudshoorn.  
De 2e prijs, een cadeaubon, naar 
A. Joosten, met een bedrag van 
e5.010,-.  Er waren een heleboel op-
lossingen met 5.000.- euro, voor de 
3e en 4e prijs is er geloot. Zo gaat 
de derde prijs naar mevrouw A. Dui-
kersloot, zij krijgt een paraplu. Ten-
slotte ging de 4e prijs, een luchtbed, 
naar Prisilla. De prijzen worden bij 
de winnaars thuis gebracht.

Diamanten huwelijk in de 
Vinkeveense polder

stadhuis van Vinkeveen. We trokken 
in bij haar moeder en die woonde 
hier, dus ik woon hier ook al zestig 
jaar. In de jaren vijftig wilden Mien 
en ik emigreren naar Canada want 
we konden geen huis krijgen om 
zelfstandig te gaan wonen. 
Maar ze hebben ons hier weten te 
houden en je ziet het, we zitten er 
nóg. In de oorlog heb ik niet veel 
last gehad van de bezetter want ik 
was nog een jongen toen de oor-
log uitbrak. 
Ze hadden me wel op het oog voor 
de Arbeiteinsatz in Duitsland, maar 
ik werkte toen bij een familielid dat 
een groentezaak had en voor de 
voedselverdeling zorgde. Daar was 
ik onmisbaar, dus ik hoefde niet. 
Na de oorlog ben ik uitgeloot voor 
militaire dienst. Daar had ik overi-
gens wel graag bij willen zijn. Ik ben 
toen in het timmervak terechtgeko-
men en heb jarenlang gewerkt in 
de bouw voor het aannemersbedrijf 
van Floor Gortemulder in Uithoorn. 
Daar ben ik ook met pensioen ge-
gaan. Ik kom uit een groot gezin. 
We waren thuis met z’n dertienen. 
Vandaag de dag ben ik de enige die 
nog in leven is.”

Mien en Rein zijn nog goed bij de 
tijd en ook lichamelijk lukt het alle-
maal wel, op wat kleine ongemak-
ken na ,waarvan nagenoeg ieder-
een last krijgt als je de tachtig bent 
gepasseerd.
Mien en Rein kregen vijf kinderen, 
een dochter en vier zonen. Inmid-
dels smaken ze het genoegen te 
kunnen genieten van 9 kleinkinde-
ren. Daar gaan ze nog een feestje 
mee vieren, maar in verband met de 
vakantieperiode is dat uitgesteld. Er 
wordt nog een datum geprikt. 
Loco-burgemeester Jan van Breu-
kelen kwam het diamanten echt-
paar feliciteren en overhandigt hen 
namens de gemeente het prachtige 
fotoboek De Plassen. 

Eerder was er door de gemeente 
een boeket bloemen bezorgd. De 
Nieuwe Meerbode sluit zich graag 
aan bij de felicitaties en wenst het 
diamanten bruidspaar nog een ge-
zond en lang leven toe. Op naar de 
platina bruiloft. Moet kunnen!...



pagina 8  Nieuwe Meerbode - 29 juli 2009 

SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

Allround Talent Night
Weer een talentenjacht denk je misschien. Maar 
niets is minder waar. Wij, (Stichting de Baat en Stich-
ting Pop en Podium) zijn op zoek naar talenten die 
het leuk vinden om bij ons op te treden. Misschien 
zit je wel in een bandje of kan je hartstikke goed 
zingen. Bij ons krijg je de kans je talent te tonen aan 
een publiek. Verder is de Allround Talent Night voor 
bezoekers een hartstikke leuke avond waar je met je 
vrienden gezellig wat kan komen drinken en zo ook  
nog eens een leuk optreden kunt zien. Check snel de 
datum van de eerste Allround Talent Night www. ta-
lentnight.popenpodium.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het 
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij 
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en 
informatie aan vrijwilligers en organisaties.

Een greep uit de actuele vrijwilligerswerkvacatures:

• Johannes Hospitium De Ronde Venen zoekt diverse 
 vrijwilligers rondom en in het hospitium voor variabele 
 uren in overleg te plannen in Wilnis
• Stichting Paraplu zoekt secretaris / PR functie 
 in bestuur voor 2 tot 8 uur per maand in Wilnis
• Stichting De Baat zoekt gastvrouw / gastheer voor 
 buurtkamer in Proostdijland- Zuid uit Proostdijland 
 voor 2 tot 4 uur per week
• De Zonnebloem zoekt penningmeester 
 voor 2 tot 8 uur per maand in Vinkeveen
• Museum De Ronde Venen zoekt 
 onderhoudsmedewerker Veensteekmachine 
 voor 2 tot 4 uur per week in Vinkeveen
• De Zonnebloem zoekt regiovoorzitter 
 voor 2 tot 8 uur per maand in De Ronde Venen
• Stichting Dorpscentrum Wilnis zoekt een secretaris 
 bestuur voor 2 tot 8 uur per maand in Mijdrecht
• Rode Kruis zoekt collectanten in De Ronde Venen 
 voor een aantal uur in de avond in overleg te bepalen 
• Rode Kruis zoekt begeleiders huisbezoeken voor 
 variabel aantal uren overdag in De Ronde Venen
• Knutselclub zoekt creatieve assistent 
 knutselactiviteiten en ervaren schminkers in   
 Mijdrecht,  uren in overleg te bepalen 

Meer vacatures kunt u vinden op: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

Tot en met 30 aug. 
geen volksdansen.

ma. 13.15-14.30 u. 
volksdansen

Uitstapjes 
(excl. consumptie).  

Bij verhindering 
uiterlijk 24 u. van 

tevoren doorgeven

Nieuw: iedere 
3e di. 9.30-12.00 u. 
Rode Kruisgebouw 

Hoofdweg 1-3
knutselgroep 
voor mannen

iedere 
dinsdag

‘s morgens zingen 
koor (komzaal)

14.00 u. koersbal 
(koepelzaal)

‘s middags biljarten 
(komzaal)

1e di. v/d maand 
20.00 u. 

klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 
14.00-16.00 u. 
spelmiddag

vr. 7 aug.  
aanvang 10.00 u.  

winkeluitje Aarhof, 
Alphen a/d Rijn

10 euro 
excl. consumptie

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

‘s morgens 
gymnastiek 

(komzaal)

09.30 u. 
handwerken 

met Rode Kruis
10.30 u. 

Kun je nog zingen?

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord 

ook welkom

wo.middag 
biljarten

do. 13 aug. 14.30 u. 
fi lm

7 euro 
incl. consumptie 

13.30 u. 
in de Meijert

ANBO-leden soos

iedere
donderdag

‘s morgens 
handwerken 

Rode Kruis (komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

09.30 u. 
rozenkransgebed

Tot en met 30 aug. 
geen stagym

3e wo. 
14.00-16.00 u. 

bingo

10.15 u. 
klaverjassen

Vr. 14 aug. 10.00 u.  
winkelen in 
Oudewater 

(Overvecht). 13 euro 
excl. consumptie

Seniorweb DRV

iedere
vrijdag

iedere laatste vr. 
14.00 u. 
bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

elke do. 
14.00-16.00

koersbal

Elke 1e en 3e vr. 
Kookpunt in 

Allround
eerstvolgende is 

op  4 sept. 17.00 u. 
7 euro

Ma. 3 en 17 aug. 
14.00 u. 

oudhollandse 
spelletjesmiddag

Zo. 2 aug. 9.45 u. 
inloopzondag

Di. 4 , 18 en 25 aug. 
14.30 u. 
Sjoelen

Za. 1 aug. 14.00 u. 
bingo

Di. 4 en 11 aug.  
vervulling 

hartenwensen

Do. 6 aug. 14.00 u. 
borrelmiddag 

“Ger Dijkshoorn”

Do. 20, vr. 21 en do. 
27 aug. 10.00 u. 

bosmobiel 16 euro  
excl. Consumptie

 

Di. 4, do.  6, di. 11, 
do. 13,  di. 18, do. 20 en 

di. 25 aug. 14.00 u. 
zomerprogramma 

Do. 6 aug. 15.00-
16.30 u. 

cocktailparty met 
muziek van Hans 

Geurtsen

Wo. 5 14.30 u. 
knikkerspel

Do. 6 aug. 14.30 u. 
zingen rond het orgel

Do. 13 aug 14.30 u. 
fi lmmiddag “Dr. No”

Programma 
boodschappen 

dagen: Let op! De 
winkelmiddagen 

hebben steeds een 
andere bestemming.

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+
Iedere 1e do. v/d maand in Zuwe Maria-oord 

(welzijnszaal) 4 euro of 5x voor 15 euro
Zaal open v/a 14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

Vr. 21 aug. 15.00 u. 
weeksluiting 

Janskerk Mijdrecht

Vr. 28 aug. 15.30 u. 
Café Hans

Do. 27 aug. 10.00 u. 
bosmobiel-tocht  

(onder voorbehoud)

Do. 27 aug. 12.00 u.
themamaaltijd 

Vr. 28 aug. 15.00 u. 
weeksluiting Herv. 

Kerk Vinkeveen

Ma. 31 aug. 13.45 u.
kaarten

Za. 29 aug. 14.30 uur 
spelmiddag

Wo. 5 en  19 aug. 
10.45 u. 

Rabobankbus
Vr. 7 aug. 15.00 u. 

Eucharistie-viering

Di. 11 aug. 14.30 u. 
bingo

Wo. 12 en 26 aug. 
10.45 u. 

Rabobankbus

Do. 6, 13,  20 en 27 
aug. 18.30 u. 
avond act. 

Vr. 14 aug. 19.00 u. 
Eucharistie-viering

Di. 18 aug. 14.30 u. 
bingomiddag

Do. 6 aug. 13.00 u.  
Boni en/of markt 
en koffi e drinken

Ma. 10 en 24 aug. 
14.00 u. 

spelletjesmiddag

Do. 13 aug. 10.00-
12.00 u. 

Kerkhofs Mode 
show + verkoop

Do. 20 aug. 15.00 u. 
ijsmiddag

Di. 18 aug. 14.00 u. 
vrijwilligers-

overleg

Do. 20 aug. 14.00 u. 
borrelmiddag 

“Mieke van Ingen”

Do. 13 aug. 10.00 u. 
Lidl of Aldi, koffi e 

drinken

Mantelzorg-salon. 
Elke laatste vr. v/d 

maand van 14.00-16.00 
u. in het Servicepunt 

Mijdrecht, Hoofdweg 1

Vr. 14 aug. 15.00 u. 
weeksluiting 

PKN Mijdrecht

Do. 27 aug. 12.00 u. 
jaarlijkse BBQ, 
gezamenlijke 

maaltijd

Di. 25 aug. 14.30 u. 
beter bewegen

Kookpunt in 
Allround

Vanaf sept. elke 1e 
en 3e vr. v/d maand 
v/a 17.00 u. 7 euro

Wo. 12,  19 en 26 aug. 
10.00 u. 

creatieve activiteit

Di. 25 aug. 9.30 u. 
Decibel 

hoortoestellen

Do. 20 aug. 14.30 u. 
creatief

Vr. 28 aug. 10.00 u.
Lidl of Aldi, 

koffi edrinken 
bij La Farola

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN AUGUSTUS 2009

iedere
maandag

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Scoottoertocht Di. 18 aug. 9.30 u.  
Bezoek Ursula/De Bruggen in Nieuwveen.

Verzamelen bij Nieuw Avondlicht. Aanmelden 
bij  het servicepunt voor wo. 12 aug.

Alzheimer Café. 
V/a 9 sept. iedere 2e wo. v/d maand 
v/a 19.30 u. in het Verzorgingshuis 
Zuiderhof, Futenlaan 50 Vinkeveen

THEMABIJEENKOMST ZORGVRIJWILLIGERS
Het steunpunt Mantelzorg van Stichting De Baat organiseert 
samen met Indigo twee bijeenkomsten voor zorgvrijwil-
ligers over ‘omgaan met lastige situaties’. Deze bijeenkom-
sten zijn 22 en 29 september. Tijdens deze bijeenkomsten 
kunt u samen met andere vrijwilligers ervaringen uitwisse-
len en tips krijgen. Ongetwijfeld loopt u tegen zaken aan, 
die u lastig vindt en misschien vraagt u zich wel af of u het 
wel goed doet? Of heeft u vragen over hoe om te gaan met 
iemand met dementie, die soms agressief wordt? Of met ie-
mand die wel heel veel van u vraagt en hoe u voor hen een 
wegwijzer kunt zijn naar mogelijk meer ondersteuning? 
Samen met u en andere vrijwilligers gaat een medewerker 
van Indigo tijdens deze twee ochtenden met de volgende 
onderwerpen aan de slag:

Hoe ga je als vrijwilliger om met 
iemand met moeilijk gedrag? 
Hoe stel je je grens als iemand 
wel erg veel van u vraagt?
Hoe ga je om met de mantelzorger 
die vaak zwaar belast is?

U bent van harte welkom, de toegang is gratis en... koffi e & 
lunch staan voor u klaar. Heeft u interesse om deel te ne-
men aan de bijeenkomsten, meldt u zich dan aan bij het 
Servicepunt De Ronde Venen. U kunt zich alleen voor beide 
ochtenden aanmelden

Praktische informatie:
Data en tijd: 22 en 29 september, van 09.30-12.30 (met aan-
sluitend een lunch). Plaats: Brede School De Fontein, J. van 
Renesse 16/18 Mijdrecht. Aanmelden via het Servicepunt 
De Ronde Venen, 0297-587600, e-mail: mijdrecht@service-
puntderondevenen.nl (o.v.v. naam, adres, telefoonnummer)
Contactpersoon: Esther Smit, Steunpunt Mantelzorg

SCOOTMOBIEL-BUDDY’S
In De Ronde Venen zijn er enkele mensen met een 
scootmobiel, die niet alleen op stap durven. Zij heb-
ben individuele begeleiding nodig. Hiervoor zoek 
ik mensen die scootmobielers willen begeleiden. 
De z.g. scootbuddy heeft  wekelijks contact met de 
scootmobieler om te kijken of men uit de voeten 
kan met zijn/haar scootmobiel. Op deze manier wil 
De Baat voorkomen dat de scootmobiel werkeloos 
in een schuurtje belandt. Wil je meewerken aan dit 
project, neem dan contact op met Pim Jongsma, co-
ordinator, 0297-230280.

COACH4YOU
Coach4you is een mentoraatproject van Gilde Nederland en 
heeft tot doel schooluitval te voorkomen. Het Coach4you 
project helpt niet alleen de leerlingen van groep acht bij 
de overstap naar het voortgezet onderwijs, maar betrekt er 
ook de ouders bij. Coach4you  koppelt een coach aan een 
leerling. De coach komt elke week één tot anderhalf uur bij 
de leerling thuis. De leerling en de ouders worden op weg 
geholpen in het nieuwe schoolsysteem. De meeste leerlin-
gen ronden succesvol het eerste brugjaar af. Zie ook www.
coach4you.org. In de gemeente De Ronde Venen zijn André 
de Graaf en Bas de Vree als vrijwilliger voortvarend aan de 
slag gegaan met het oprichten van een Gilde. De Baat heeft 
daarbij  een ondersteunende rol gespeeld. Deze samenwer-
king zal in de toekomst nog verder worden uitgebouwd. 
Gilde heeft nog meer projecten, die goed aansluiten bij de 
visie van De Baat op de samenleving. Wie weet wat er nog 
meer voor mooie projecten van start gaan in de toekomst.

VRIJWILLIGER VAN 2009
Kent u iemand die al lang vrijwilligerswerk doet, iemand 
die het verdient eens in het zonnetje te worden gezet, of 
iemand die voor u of een ander zo veel betekent ? Meld 
hem of haar  aan voor de Vrijwilligersprijs 2009! Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op: www.steunpuntvrijwil-
ligerswerk.info.

KEN JIJ DE VRIJWILLIGERSORGANISATIE
Een organisatie die werkt met vrijwilligers en die super-
goed werk doet, die haar  vrijwilligers zeer waardeert en 
dit laat zien, een organisatie die een heel nieuwe activi-
teit of een nieuw idee tot uitvoering brengt. Of een orga-
nisatie die volgens jou om de een of andere reden deze 
bijzondere prijs verdient? Meld de organisatie aan via: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.

HEB JIJ MOOIE OF LEUKE FOTO’S
Van vrijwilligers, vrijwilligerswerk, activiteiten of vrijwilli-
gersorganisaties? Oud of nieuw, zwart/ wit of kleur, van per-
sonen of dingen? Het maakt niet uit. Wij verzamelen foto’s 
van vrijwilligerswerk uit De Ronde Venen van de afgelopen 
20 jaar, voor de expositie 20 jaar Vrijwilligers in Beeld. Uit de 
ingezonden foto’s wordt door een deskundige jury een se-
lectie gemaakt. De mooiste, leukste of ontroerendste foto’s 
worden op groot canvas doek afgedrukt en van augustus 
tot en met oktober tentoongesteld in het gemeentehuis. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dyanne 
van Tessel, d.vantessel@stichtingdebaat.nl. Foto’s kunnen 
ook naar dit mailadres gestuurd worden.

IMPROVISATIE TONEEL VOLWASSENEN
Ken je het televisieprogramma “de Lama’s”? Zo ja, 
dan heb je een beeld van wat improvisatietoneel 
zoal  inhoudt..... In het  najaar start een cursus impro-
visatietoneel voor volwassenen. Deze cursus wordt 
gegeven door Astrid Millenaar van De Speltuin. Wie 
na het lezen van dit bericht helemaal enthousiast 
geworden is, kan zich opgeven voor deelname. Im-
provisatietoneel is toneel spelen vanuit het ‘niets’ 
en ontzettend leuk om te doen. Je hoeft geen tek-
sten uit je hoofd te leren of te repeteren voor een 
voorstelling,want dat bestaat niet bij improvisatieto-
neel. Bij improvisatietoneel staat van te voren niets 
vast, alleen de spelvorm waarin je de scène speelt. En 
hiervan zul je er talloze leren. Astrid traint je in tech-
nieken en methoden om te komen tot  interessant 
spel. Je kunt geen vooropgezette plannen hebben 
en mag geen  spelaanbod blokkeren. Het is namelijk 
zo dat je rol, karakter, relatie tot de ander, de locatie, 
de emotie, thema, voorwerp of wat dan ook van te 
voren NIET vaststaat. Belangrijk is dat het niet draait 
om de spelvormen op zich, maar om wat ze teweeg 
brengen. Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Kijk 
dan op www.despeltuin.nl of bel naar Astrid Mille-
naar 0297- 285520.

Praktische informatie:
Start cursus: dinsdag 29
September Tijdstip: 20.30-21.30 uur
Duur cursus: 18 lessen
Locatie: Jongerencentrum Allround, Kosten: 150,-

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN EN DE AOW
Landelijk is er de laatste tijd enige commotie ont-
staan over de invloed welke een extra toeslag op de 
AOW, de z.g. “tegemoetkoming AOW” van  36,45 
bruto per maand (p/m), heeft op de kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen. Hierdoor is het mo-
gelijk dat er minder of zelfs geheel geen kwijtschel-
ding meer wordt gegeven in 2009 terwijl dit in 2008 
wel het geval was. Bent u in 2009 ook op dergelijke 
wijze de dupe geworden van de “tegemoetkoming 
AOW” bij de kwijtschelding van gemeentelijke belas-
tingen? Laat het het cliëntenplatform sociale zaken 
De Ronde Venen, even weten. Zij willen graag weten 
hoe vaak dit in De Ronde Venen is voorgekomen en 
zullen dan bij de gemeente De Ronde Venen gaan 
bepleiten de “tegemoetkoming AOW” voor de kwijt-
scheldingsberekening niet tot het inkomen te re-
kenen zoals dat inmiddels ook bij sommige andere 
gemeenten wordt toegepast. 

Graag uw bericht naar: 
Cliëntenplatform Sociale Zaken De Ronde Venen, 
e-mail: cpszabcdrv@live.nl
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Syntrus Achmea Vastgoed 
wil investeren in Vinkeveen
Vinkeveen – Afgelopen week ont-
vingen we het volgende persbericht 
van de eigenaar van winkelcentrum 
Zuiderwaard in Vinkeveen: “Syntrus 
Achmea Vastgoed heeft haar plan-
nen voor een herontwikkeling van 
het winkelcentrum Zuiderwaart in 
Vinkeveen gepresenteerd aan de 
gemeente. De plannen zijn enthou-
siast ontvangen. Een eerste haal-
baarheidsstudie voor de herontwik-
keling is afgerond.
Syntrus Achmea Vastgoed is al 
sinds 2006 met de gemeente in ge-
sprek over een herontwikkelings-
plan. Een eerste plan voor integrale 
nieuwbouw van het winkelcentrum 
bleek niet haalbaar. Om deze reden 
is een haalbaarheidsanalyse uitge-

voerd voor herontwikkeling van het 
winkelcentrum die uitgaat van de 
bestaande situatie. 
Uit de detailhandelsvisie van de ge-
meente blijkt dat een versterking 
van de winkelstructuur van Vinke-
veen is gewenst. Uit de haalbaar-
heidsanalyse blijkt dat deze verster-
king realiseerbaar is door toevoe-
ging van een tweede supermarkt in 
het winkelcentrum. De voorkeur van 
de bewoners, de winkeliers en Syn-
trus Achmea Vastgoed gaat uit naar 
een supermarkt in het lagere seg-
ment dan de al bestaande Super de 
Boer die het hogere segment be-
dient. 
De uitbreiding van 1000 tot 1500 m² 
is van groot belang voor de verster-

Koe wilde ook eens varen 
op het water...

Steeds zien ze vrolijke mensen op een boot. ‘Lijkt me ook wel wat’, dacht 
een van de koeien...

Zij zwom een eindje en meerde aan waar vaak bootjes aanmeren.

... en hup, hij sprong met een luide plons in het water. 

Mijdrecht - Vorige week woensdagavond liet brugwachter Sergio 
Camach een boot door bij de brug bij de Rabobank in Mijdrecht. 
Een groep koeien stond toe te kijken.

  ...maar de zijde van de Rabobank trok haar meer. Weer teruggejaagd.

Na een poosje had ze het wel gezien en wilde er wel weer uit, maar 
dat ging de brugwachter te ver. Als ze er hier uitklom zou ze zo de weg 
op kunnen en dat was niet de bedoeling. Ze werd teruggejaagd en de 
brandweer werd voor alle zekerheid gebeld.

Haar vriendinnen riepen haar terug naar waar ze erin was gesprongen...

... ja hoor, gelukt. Een beetje hulp van haar vriendinnen en...

... ze had ze heel wat te vertellen. De brandweer was niet meer nodig.

Oké, dan maar proberen aan de andere kant. Na een paar keer...

‘Allround Break-de-week’

Vakantieactiviteiten voor de 
jeugd van De Ronde Venen
Mijdrecht - Ben jij al op vakantie 
geweest? Of ga je misschien deze 
zomer niet op vakantie? En verveel 
je je inmiddels wel een beetje? Dan 
is de ‘Allround Break-de-week’ echt 
wat voor jou. Op 5, 6, 12 en 13 au-
gustus organiseert Stichting de Baat 
de ‘Allround Break-de-week’ vakan-
tieactiviteiten. Tijdens deze vier da-
gen worden een heleboel leuke ac-
tiviteiten voor tieners van 10 t/m 15 
jaar georganiseerd. Op 5 augustus 
is er een sport- en speldag. Er wor-
den dan in teams allemaal leuke 
spelletjes en sportcompetities ge-
daan. En natuurlijk zijn er leuke prij-
zen te verdienen. 

Op donderdag 6 augustus organi-
seert men een speurtocht door De 
Ronde Venen. Bij lekker weer ein-
digt de speurtocht bij de Vinkeveen-
se Plassen. Bij slecht weer wordt, na 
een korte speurtocht, naar een leu-
ke film gekeken in Allround. 
Op woensdag 12 augustus wordt 
een theaterdag georganiseerd. ’s 
Ochtends gaan de deelnemers al-
lerlei improvisatie-toneeloefeningen 

en spelletjes doen. ’s Middags gaan 
jullie in groepjes een circusoptreden 
voorbereiden. Donderdag 13 augus-
tus is het tijd voor de spektakeldag. 
Van 10.00-16.00 uur staan er voor 
Allround een hindernisbaan en een 
buikschuifbaan. 

Je hoeft je voor de activiteiten niet 
van te voren in te schrijven. Wel 
eventjes op de dag zelf tussen 9.30 
en  9.45 uur aanwezig zijn om je 
voor de activiteit aan te melden en 
te betalen.

Even op een rijtje
Woensdag 5 augustus
10.00-17.30 uur
Sport- en speldag
Sportkleding aan
Kosten: 2 euro p/p (lunch krijg je 
van ons)

Donderdag 6 augustus
10.00-17.30 uur
Speurtocht en zwemmen of film
Zwemkleding en fiets meenemen
Kosten: 2 euro p/p (zelf een lunch-
pakketje meenemen)

Woensdag 12 augustus
10.00-17.30 uur
Theaterdag
Je mag verkleedkleren, pruiken, 
goochelspullen, knutselspullen, 
jongleermaterialen, eenwielers enz. 
meenemen
Kosten: 2 euro p/p

Donderdag 13 augustus
Spektakeldag
10.00-16.00 uur
Handig om oude kleding of je 
zwemkleding aan te doen of mee te 
nemen
Kosten: 0 euro!!
Zelf even wat eten meenemen

Tijdens alle activiteiten-dagen wordt 
gratis limonade met wat lekkers ge-
schonken. Wil je meer weten over 
de activiteiten? Neem dan even 
contact op met Wendy de Waal: tel. 
0297-230280 of 0297-272829. De 
activiteiten vinden plaats in of star-
ten bij JC Allround aan de Rondweg 
1a in Mijdrecht. 

Voor de “Allround Break-de-week” 
is men ook nog op zoek naar vrij-
willigers. Ook zijn ze nog op zoek 
naar:
Knutselmaterialen zoals papier, kar-
ton, hout, stofjes, enz.
Verkleedkleding, pruiken enz.
Circusmaterialen zoals jongleerat-
tributen, een-wielers, goochelspul-
len enz.
Heeft u nog het een en ander op 
zolder of in de schuur liggen? Laat 
het dan eventjes weten! (Wendy de 
Waal: 0297-230280 of 0297-272829)

king van het winkelcentrum. Een 
aantal huidige winkeliers heeft aan-
gegeven te willen uitbreiden. 
Over de noodzaak van een grondige 
verbouwing is geen discussie; het 
winkelcentrum Vinkeveen is toe aan 
een facelift.

Ons nieuwe initiatief voor de uit-
breiding en de facelift is enthousi-
ast ontvangen. Het verouderde win-
kelcentrum moet concurreren met 
winkelcentra van omliggende plaat-
sen. Syntrus Achmea Vastgoed is 
bereid om te investeren in Vinke-
veen en wacht nu op duidelijkheid 
van de gemeente voor de uitwer-
king van het herontwikkelingsplan”, 
aldus het persbericht.   

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Misverstanden
Op 25 mei jl. had onze stichting 
een onderhoud met de burgemees-
ter om misverstanden over het nut 
van buurtconciërgewerk voor het 
gemeentebestuur en de inwoners 
uit de wereld te helpen.  Daar-
bij is wederzijds vastgesteld dat de 
afd. Openbare Werken weigert te 
communiceren met onze stichting, 
waardoor er geen kans is om ge-
zamenlijk tot goede werkafspraken 
te komen. Sedert 7 juli weigert afd. 
Openbare Werken zelfs de meldin-
gen van onze stichting te ontvan-
gen. Zij neemt zonder enige moti-
vering, in een anoniem e-mailbe-
richt aan ons secretariaat, het ver-
bijsterende standpunt in dat vanaf 
nu alleen de meldingen die bewo-
ners zelf indienen nog door haar ge-
accepteerd zullen worden.
Onze poging om de burgemeester 
(als portefeuillehouder) hierop aan 
te spreken heeft (nog) geen wijzi-
ging in dit standpunt opgeleverd.
Daarom adviseren wij de bewoners 
van onze gemeente om hun waar-
dering voor de voortzetting van het 
plaatselijke buurtconciërgewerk aan 
ons te melden door ons te machtigen 
om onze meldingen van hun woon-
omgeving namens hen aan het ge-
meentelijk apparaat te rapporteren. 
Dat kan op twee manieren, namelijk: 
door ons een briefje te sturen waar-
in u ons machtigt buurtbeheermel-
dingen van uw woonbuurt namens 
u in te dienen. Ons adres is: Ansel-
musstraat 21B, 3641AM  Mijdrecht 
of per e-mail naar: buurtconcier-
ge@gmail.com. Of: door een bank-
overschrijving van minimaal 1,00 
naar RaBo-bankrekening 1486 66 
256 ten name van St. Buurtconciër-
gewerk De Ronde Venen; met ver-
melding van de tekst “Machtiging 
voor meldingen uit mijn woonbuurt”. 
Met dit bedrag wordt u tevens do-
nateur van onze stichting (deze bij-
drage is als gift voor u fi scaal aftrek-
baar)”, aldus de niet mis te verstane 
tekst van Gerda Ton.

Reactie wethouder
Na een telefoontje naar het gemeen-
tehuis bleek dat de burgemeester 
op vakantie was en hier geen reac-
tie op kon geven. De waarnemend 
burgemeester, wethouder Van Breu-
kelen, was zoals dat heet ‘buiten de 
deur’. Wethouder Dekker was in be-
spreking, maar zou zo snel mogelijk 
contact met ons opnemen.
Een kwartier later worden we terug-
gebeld door een medewerkster van 
het secretariaat: ze had het overlegd 
met wethouder Van Breukelen, de-
ze had gezegd dat we de brief eerst 
maar moesten publiceren en dan 
zou hij wel bekijken of een reactie 

nodig was.
Wethouder Dekker begreep dit niet 
zo goed. “Openbare werken is mijn 
portefeuille en ik vind, zoals deze 
burgers behandeld schijnen te wor-
den door onze dienst, om het maar 
eens netjes uit te drukken hoogst 
vreemd. Ik zal hier ook zeker een 
onderzoek naar instellen. Iedere 
burger, in welke hoedanigheid dan 
ook, heeft het recht om voor het al-
gemeen belang, klachten in te die-
nen bij de servicelijn. Ik ben echt 
geschrokken van hetgeen ik hier 
lees. Dit is te gek voor woorden. De-
ze opstelling is zeker niet een be-
sluit van ons college van twee we-
ken daarvoor.”
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Olleke Bolleke bij 
prijswinnaars Veldjesfeest
Mijdrecht - Clown Olleke Bolle-
ke - dé vaste gast bij het Veldjes-
feest – heeft de prijsjes uitgedeeld 
aan de winnaars van de kleurwed-
strijd. Hij is bij iedereen thuis ge-
weest en daarvoor hoefde hij niet 
ver weg te gaan, want ze wonen al-
ledrie in Mijdrecht. 

Ongeveer zestig kinderen hebben 
een kleurplaat ingeleverd tijdens het 
Veldjesfeest. Dat leverde elke avond 
weer een feestelijke kleurige waslijn 
op. Bij het inleveren mochten ze di-
rect zelf een klein prijsje uitzoeken 
uit een mand vol speelgoed. De ju-
ry heeft daarna alle kleurplaten van 
kinderen in dezelfde leeftijdsgroep 
met elkaar vergeleken en de win-
naars gekozen.
In de jongste leeftijdsgroep sprong 
de kleurplaat van Meike Nouwt er-
uit, terwijl ze nog maar vier jaar oud 
is. Samen met haar vriendinne-
tjes werd ze wel even stil toen Ol-
leke Bolleke bij haar in huis kwam, 

maar al snel zat ze gezellig samen 
met hem te kijken in haar boek over 
Krummel met vrolijke illustraties.
Paul Postma van zeven jaar oud 
vond het ook gezellig dat Olleke 
Bolleke op bezoek kwam. Toen hij 
zijn cadeau eenmaal had uitgepakt, 
begon hij al bijna direct te lezen in 
zijn boek, want hij kon dat AVI-ni-
veau al lezen. Samen met zijn broer 
ging hij toch nog even op de foto.
In de groep met de oudste kinderen 
die naar het Veldjesfeest waren ge-
komen, is Laurens Burger de win-
naar geworden. Hij is tien jaar oud 
en kreeg ook bezoek van de clown,  
terwijl hij buiten aan het spelen was. 
Meevoetballen kon Olleke Bolleke 
niet met zijn grote schoenen, maar 
hij kon Laurens wel blij maken met 
een boek.
Olleke Bolleke heeft alle kinderen 
ook nog eens uitgenodigd voor het 
Vakantie Bijbel Feest in de herfstva-
kantie. Kijk voor meer informatie op:  
www.cgkmijdrecht.nl

Klachten van de buurtconciërges niet 
meer geaccepteerd door servicelijn?

Wethouder Dekker: “Dit 
is te gek voor woorden. Is 
geen besluit van ons”
De Ronde Venen - Gerda Ton van 
Stichting Buurtbeheer liet onze re-
dactie afgelopen week het volgen-
de weten: “Al sinds mei 1995 wor-
den buurtmeldingen over benodig-
de verbeteringen in de gemeentelij-
ke zorg voor de openbare woonom-
geving door één of meer buurtcon-
ciërges aangeleverd bij de gemeen-
telijke afdeling Openbare Werken.  
Deze afdeling toetst de meldingen 
aan de eigen prioriteiten en neemt 
waar nodig actie om de gemelde si-
tuatie op te nemen.
Waar deze actie ingepast wordt in 
het gemeentelijk onderhouds- en 
renovatieplan wordt de buurtcon-
ciërge daarover geïnformeerd, zo-
dat deze de betreffende buurtbe-
woners daarover op de hoogte kan 
brengen. 
Vorig jaar nog ontving Cor van 
Schaik uit handen van de burge-

meester een lintje voor zijn jaren-
lange inzet in het buurtbeheer ter 
verbetering en handhaving van een 
veilige en leefbare woonomgeving.

Stroomlijnen 
Het vrijwilligerswerk van de buurt-
conciërges levert de gemeente jaar-
lijks circa 7.500 uur gratis bewo-
nersdeskundigheid over het wel en 
wee van de woonomgeving. Door 
de meldingen over waarnemingen 
van buurtconciërges en bewoners 
te toetsen en op uniforme wijze te 
melden helpt onze stichting ook 
om de uitvoeringstaken van de ge-
meentelijke afd. Openbare Werken 
te stroomlijnen.
Inmiddels is er desondanks geen 
waardering meer voor dit werk bij 
onze burgemeester. Dit geeft ons 
als inwoners van De Ronde Venen 
de indruk dat wij de uitspraken van 

onze burgemeester niet serieus mo-
gen nemen. Alleen aan de hand van 
haar daden kunnen wij kennelijk 
bepalen welk beleid zij voert.
Kennelijk heeft zij haar (grote) in-
vloed op het beleid van St. De Baat 
zelfs (actief of passief) aangewend 
om te bereiken dat St. De Baat het 
buurtconciërgewerk per 1 januari 
jongstleden zonder meer heeft be-
eindigd.
Als reactie hierop heeft Cor van 
Schaik met enkele anderen het 
buurtconciërgewerk overgenomen 
en een stichting daartoe opgericht, 
die zich volledig toewijdt aan deze 
vorm van burgerparticipatie.

Aan de gemeente is gevraagd om 
een bijdrage van 1.000 euro per 
jaar voor de dekking van de kosten 
van drukwerk, postzegels enz. Deze 
aanvraag is afgewezen.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Waarschijnlijk heeft u net 
als ik alweer de eerste mug 
doodgeslagen. Muggen dul-
den we niet in onze slaapka-
mer. De reden: ze zoemen en 
ze steken.
Maar waarom zoemen en 
steken muggen?
Om met het zoemen te be-
ginnen, dit is niet meer of 
minder dan het zingen van 
liefdesliederen. Het gezoem 
ontstaat door snel op en neer 
bewegen van de vleugels.
Mannetjes en vrouwtjesmug-
gen passen de toonhoogte 
van hun gezoem onderling 
aan, als onderdeel van de 
paringsdans. Binnen een 
seconde na de ontmoeting 
klinkt het gezoem op de exact 
dezelfde frequentie. De pa-
ring kan dan plaatsvinden.
Eigenlijk zoemt het in uw 
slaapkamer van Romeo’s en 
Julia’s.

Heeft de bevruchting plaats 
gevonden dan heeft het 
vrouwtje bloed nodig voor 
het rijpen van haar eitjes. 
Daarvoor zijn wij een geliefd 
slachtoffer.
We hebben het dan wel over 
steekmuggen want er zijn 
ook tal van muggen soorten 
die helemaal niet steken.

De steekmuggen (familie cu-
licidae) kent ook weer vele 
soorten met ieder hun eigen 
bloedgastheer en dat is lang 
niet altijd de mens. Ook zoog-
dieren, vogels, reptielen, am-
fi bieën en zelfs vissen worden 
door de dames gestoken.

De mannetjes nemen genoe-
gen met water of nektar.
De eitjes worden op iedere 
plek afgezet waar water is 
dat hoeft slechts een klein 
plasje te zijn, zelfs een holte 
in een boom komt in aanmer-
king. Muggen zijn er altijd en 
overal.

Het eitje wordt een larf, de 
larf wordt een pop en hieruit 
komt uiteindelijk weer een 
mug te voorschijn.

Muggen steken vooral met 
vochtig, warm, windstil weer. 
Aan wind hebben muggen 
een hekel. Een ventilator bo-
ven het bed biedt dus een 
oplossing.

Zoals gezegd, er zijn ook mug-
gen die niet steken. Daarom 
besluiten we met Romeo’s 
en Julia’s die tot deze groep 
behoren: de dansmuggen 
(familie chironomidae).
Deze tere en slanke muggen 
zijn bekend om hun grote 
paringszwermen die op zo-
meravonden in de buurt van 
water op en neer dansen. De 
wijfjes vliegen afzonderlijk de 
zwerm in en vinden een part-
ner, waarna het paar in de 
vegetatie verdwijnt. Zonder 
ons (de mens) daarbij lastig 
te vallen. Immers deze mug-
gen steken en eten niet !

Nog veel warme zomeravon-
den toegewenst.

Julia
IVN Natuurgids

Zoemen; 
het paringsduet 

van muggen

Kinderstep 
gevonden

Mijdrecht - Zondag jl. is er in 
de bosjes aan de Anselmus-
straat, schuin tegenover het 
kantoor van de Nieuwe Meer-
bode, een mooie kinderstep 
gevonden.

De kans is natuurlijk groot dat 
‘iemand’ de step ‘ergens’ heeft
meegenomen en in de bosjes 
heeft gegooid. De step is zwart 
met geel en er staat een merk 
op. 

Is de step van u, bel dan naar: 
06 50 217 238

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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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

“Ooh”, zei Steffi terwijl wij heerlijk in de zon za-
ten. “Was war Vinkeveen früher so schön.” 
Steffi is een Duitse van zeventig jaar en is ge-
trouwd met Boris die 72 jaar is. Zij komen al der-
tig jaar in Vinkeveen. Eerst hadden ze een boot 
van circa 13 meter lang, waar ze elk weekend 
vanaf Mannheim naar toe gingen. Toen ze een-
maal met de VUT waren hebben ze een ark ge-
kocht en verblijven ze op de Vinkeveense Plas-
sen vanaf april tot en met oktober. 

Ik vraag aan Steffi wat er vroeger dan zo mooi 
was aan Vinkeveen. Immers, de Vinkeveense 
Plassen zijn nagenoeg gelijk gebleven. “Nee”, 
zegt Steffi (na dertig jaar kan ze een klein beet-
je Nederlands praten), “het gaat niet om de plas-
sen maar om het dorp. Waar zijn de winkels van 
vroeger gebleven. In Achterbos hadden we vroe-
ger een grutter, een bakker en een melkboer. 
Op de Herenweg hadden we twee bakkers, een 
melkboer, een grutter, een groentewinkel, twee 
slagers en een supermarkt. Waar zijn ze allemaal 
gebleven?” 

“Ja”, zeg ik met enige weemoed in mijn stem, “je 
hebt gelijk. De meesten zijn weg en met name 
het gebrek aan een supermarkt in het oude dorp 
is zeker een gemis voor met name de toeristen en 
de ouderen onder ons.” Steffi geeft mij volkomen 
gelijk. Logisch natuurlijk. Steffi is immers toerist 
en gezien haar leeftijd hoort zij ook bij de ou-
deren. “Maar”, zeg ik dan met opgeheven hoofd 
“het gaat allemaal in Vinkeveen veranderen. Er 
komt een supermarkt in het oude dorp. Immers, 
daar wordt hard aan gewerkt. Oké, het college 
van burgemeester en wethouders is misschien 
niet zo gecharmeerd van het idee van een twee-
de supermarkt, maar de gemeenteraad is dat ze-
ker wel. Zij hebben in de laatste raadsvergade-
ring voor het zomerreces geconstateerd dat er in 
het oude dorp van Vinkeveen toch enige sprake 

is van verval. Oftewel, het lijkt wel of er een bom 
op gevallen is. Nu maakt één zwaluw nog geen 
zomer, maar toch, het is een begin.” Steffi luistert 
aandachtig en roept daarna: “Aber Carl, das ist 
doch scheisze! Waarom ziet die gemeenteraad 
nu pas dat Vinkeveen economisch verwaarloosd 
is. Dat ik als toerist anderhalve kilometer moet 
sjouwen met mijn boodschappen. En dat is nog 
niet zo erg, maar die verdomde Gerlos pas (Stef-
fi bedoelt de Roerdompbrug) moet ik ook nog op 
en af. Bij ons in Duitsland is dat wel anders gere-
geld. In ons dorpje Olphen zijn twee kasten van 
supermarkten. Een Kaufland en een Real en dat 
is niet eens een toeristendorp en heeft ook maar 
achtduizend inwoners.”

“Ja ja”, zeg ik bedenkelijk, “Duitse punktlichkeit”. 
“Je hebt gelijk, Steffi, onze gemeenteraad ziet ei-
genlijk best wel een beetje laat dat Vinkeveen 
verpauperd is. En natuurlijk is het vreemd dat 
ons college van burgemeester en wethouders 
het nog steeds niet ziet. Zij wandelen liever met 
de Commissaris van de Koningin door Mijdrecht. 
Daar is immers alles wel prima geregeld. Ook 
verblijven de burgemeester en de wethouders 
graag op de Vinkeveense Plassen. Ja, wat mooi 
is, kan moeilijk verpauperen. Maar ervoor zor-
gen dat de toeristen zich weer thuis gaan voelen 
in Vinkeveen is een ander verhaal. Dat de toeris-
ten en zeker ook de ouderen uit het oude dorp 
op een redelijke manier boodschappen kunnen 
doen is ook een zorgplicht van ons gemeente-
bestuur. Maar let op Steffi, ik zie na de laatste 
raadsvergadering toch lichtpuntjes. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat Vinkeveen bij ons gemeente-
bestuur weer op de kaart komt.” “Warum”, vraagt 
Steffi? “Let op Steffi, volgend jaar mei zijn de ge-
meenteraadsverkiezingen.”

Carl Pothuizen
Vinkeveen

Een gesprek met Steffi 
over het oude dorp van Vinkeveen

Vinkeveen - Graag wil lk reageren op een aan-
tal ingezonden brieven die de afgelopen maan-
den in de diverse bladen stonden en probe-
ren  het een en ander uit te leggen waarom wij 
als winkeliers van Zuiderwaard ons standpunt 
hebben over de problemen die er zijn rond een 
eventuele komst van een Albert Hein aan de He-
renweg  en winkelcentrum Zuiderwaard in Vin-
keveen. Natuurlijk is de komst van een concur-
rent  iets waar je niet om staat te springen maar 
dit is echt niet de enige reden.

1. Locatie Herenweg.
Het is natuurlijk een feit dat deze locatie op het 
ogenblik niet de schoonheidsprijs verdient en 
dat daar iets aan moet gebeuren. Ook voor de 
eigenaar die zijn pand leeg ziet staan en hier dus 
geen inkomsten heeft. De vraag is echter: is de-
ze locatie geschikt voor een supermarkt. Voor-
al gezien het drukke verkeer dat over de Heren-
weg/Kerklaan rijdt. En waar laten ze de 18 meter 
lange vrachtwagen die de AH nu eenmaal ge-
bruikt om zijn winkels te bevoorraden. Dan is er 
nog het punt dat de rechter heeft bepaald dat op 
enkele punten de plannen in strijd zijn met het 
bestemmingsplan. En ook de bezwarencommis-
sie de bezwaren gegrond heeft verklaard. Aan 
de andere kant hebben de panden een detail-
handelsfunctie en heeft er ooit een kleine buurt-
super in gezeten van ongeveer 350 vierkan-
te meter en een elektronicazaak, wat ook weer 
rechten geeft.  Het wil natuurlijk ook niet zeggen 
dat er geen detailhandel in dit pand gevestigd 
mag worden. Het uiterlijk van deze locatie is na-
tuurlijk gewoon de verantwoordelijkheid van de 
eigenaar, die heeft  ook gewoon Buitenlust ge-
sloopt, dit  heeft ook niets met de komst van een 
evt. supermarkt te maken.  

2. Winkelbestand in Vinkeveen.
A. In de afgelopen decennia zijn er voor Vinke-
veen vele winkels verloren gegaan, over de oor-
zaak hiervan is veel te zeggen maar de belang-
rijkste reden is dat de winkels teveel versnip-
perd over het dorp verspreid gevestigd waren. 
De gemiddelde consument stopt het liefst maar 
één keer om al zijn boodschappen te doen. Met 
als gevolg dat de mensen uit Vinkeveen naar 
Mijdrecht rijden om daar die ene stop te kunnen 
maken, dit probleem wordt zowel door de mid-
denstand van Vinkeveen als door de politiek al 
zo’n 25 jaar onderkend. Het probleem is echter 
dat men al die tijd geen juiste locatie voor een 
groter winkelcentrum kon realiseren, het is ge-
probeerd achter Maria–Oord en ook op de loca-
tie Adelaar, maar helaas kon men op beide lo-
caties om wat voor reden dan ook geen winkel-
centrum van de grond krijgen.
B. Het voordeel van een winkelcentrum is ook 
dat het mogelijkheid biedt aan kleinere winkels 
mee te liften op de aantrekkingskracht van de 
grotere winkels waardoor er voor Vinkeveen in 
ieder geval nog wat voorzieningen overblijven.
C. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente in sa-
menwerking met MKB Nederland in 2007 een 
detailhandelsvisie en een structuurvisie heeft 
opgesteld, en dit door de gemeenteraad is aan-

genomen. Hierin staat dat het grotere winkel-
centrum in Zuiderwaard gerealiseerd zal moe-
ten worden. Deze zelfde visie van de gemeen-
te spreekt ook  over een eventueel te vestigen 
supermarkt in het oude dorp en wel als volgt: 
”De vestiging van een supermarkt is dan ook 
niet  wenselijk: dat zal het functioneren van win-
kelcentrum Zuiderwaard ondermijnen en kan lij-
den tot een ontwrichting van de detailhandels-
structuur.”
D. Een vestiging van een supermarkt op de He-
renweg het winkelbestand in Vinkeveen al-
leen maar uit elkaar trekt en dus de voordelen 
van een groter winkelcentrum juist tegenwerkt 
en dit de bestaansmogelijkheden voor kleinere 
winkels (uw voorzieningen) op het spel zet.
E.  Door de vestiging van een AH er geen plaats 
is voor een echt goedkope supermarkt in Vin-
keveen, er is namelijk vastgesteld dat er voor 
Vinkeveen ruimte is voor 2500 vierkante meter 
supermarktoppervlakte. Daar AH en Super de 
Boer in hetzelfde Marktsegment opereren is dit 
geen aanwinst (hun prijsniveau is nagenoeg ge-
lijk), terwijl een goedkopere supermarkt (ander 
marktsegment), o.a. Aldi en Lidl, wel aanvulling 
betekenen.

3. Plannen winkelcentrum Zuiderwaard.
De eigenaar van winkelcentrum Zuiderwaard  
heeft in 2007 een plan ingediend bij de gemeen-
te voor een aanzienlijk groter winkelcentrum 
waar ook plaats was voor een tweede super-
markt uit het goedkopere segment. Tevens wer-
den bij deze plannen op verzoek van de gemeen-
te de nieuwbouw van basisschool De Schakel en 
woningen, zorgvoorzieningen en herontwikke-
ling van het zwanenpark meegenomen. Het was 
een mooi plan, alleen de gemeente wilde hier 
geen stuiver aan meebetalen, het financiële gat 
dat hierdoor ontstond (2,5 à 3 miljoen) was voor 
de huiseigenaar te groot om de plannen uit te 
kunnen voeren. 

Wat is nu de conclusie van dit alles? 
Dat, als we voor Vinkeveen willen streven om zo-
veel als mogelijk winkels te behouden, er een 
groter winkelcentrum zal moeten komen met 
minstens twee supermarkten die elkaar aanvul-
len (twee segmenten) en daarbij een aantal aan-
vullende winkels. Aangezien dit helaas niet rea-
liseerbaar is in het oude dorp zal dit in Zuider-
waard moeten gebeuren. De conclusie is dan 
wel dat er in het oude dorp geen plaats meer 
is voor een supermarkt maar wel voor nog wat 
losse aanvullende winkels welke dus ook min-
der gericht zijn op de dagelijkse boodschap-
pen. Deze problemen hebben overigens niets 
met het uiterlijk van de panden op de Heren-
weg te maken. Die panden zullen, of er nu een 
AH in komt of niet, opgeknapt moeten worden. 
Gelukkig hebben we een gemeente(raad) met 
een visie en die daar ook wat voor over heeft . 
Een gemeente(raad) die weet waarvoor ze staat. 
Vastberaden, standvastig, betrouwbaar en inte-
ger.

Ab Smit
winkelier in winkelcentrum Vinkeveen

Geen plaats voor een AH 
in Vinkeveen?

Beste redactie Nieuwe Meerbode,
 
Geweldig, jullie antwoord op het ingezon-
den artikel van de D0ierenbescherming over 
de kippendumping in de Meerbode van vo-
rige week.  Nu begrijpen jullie ook dat ik als 
zogenaamd erelid afscheid van het geheel 
heb genomen. 
Ze zijn alleen bezig met zichzelf (het be-
stuur)  op de voorgrond te plaatsen. 
Jammer van al het werk dat jullie als pers 
erin gestoken hebben.

 Theo Peters,
oud-voorzitter, 

waarvoor ik me nu schaam.
 

In de Nieuwe Meerbode van 22 juli jl. stond een 
ingezonden brief van de Dierenbescherming Af-
deling Aalsmeer e.o. naar aanleiding van een eer-
der geplaatst artikel in de Nieuwe Meerbode. Dit 
artikel ging over gedumpte kippen en de vangst 
ervan in de Meerbode van twee weken daarvoor.
In de ingezonden brief verweten wij de redac-
tie een eenzijdig beeld te hebben gegeven van 
de rol van de Dierenbescherming in die operatie. 
In de reactie van de redactie op dat artikel ver-
wijt Nel van der Pol ons dat wij onterecht veront-
waardigd zijn over de inhoud van het artikel. Na-
der onderzoek in onze organisatie heeft uitgewe-
zen dat er – anders dan wij bij het schrijven van 
de ingezonden brief veronderstelden – inderdaad 
door onze infolijn in eerste instantie onjuiste en 
misleidende informatie is verstrekt, waardoor het 
negatieve beeld over de Dierenbescherming kon 
ontstaan. 

Wij bieden de redactie dan ook daarvoor onze ex-
cuses aan. Echter, het verhaal houdt niet op waar 
het artikel eindigt. Kippen vangen (hoe moeilijk 
soms ook) is maar een deel ervan. Minstens zo 
belangrijk is een diervriendelijke opvang van de 
kippen en daar verschijnt het Duurzaam Fauna 
Advies op het toneel. Hoewel de Dierenambu-
lance (waar wij nauw mee samenwerken) deze 
club al had gewaarschuwd, kon die pas in ac-
tie komen nadat zij daartoe opdracht had gekre-
gen van de Dierenbescherming. De Dierenbe-
scherming is (helaas pas) in actie gekomen na 
een verzoek van de Dierenambulance en heeft 
de verdere zaken gecoördineerd. De Dierenbe-
scherming zal de kosten van de vangactie en 
plaatsing van de kippen voorschieten; eind au-
gustus volgt daarover overleg met de gemeente 
De Ronde Venen. Inmiddels heeft de Dierenbe-
scherming maatregelen genomen om dergelijke 

Kippendumping, vervolg

Fietspad langs de N201
Regio - In de vroege ochtend van maandag 27 
juli reed ik met de (brommer-)scooter over het 
fietspad van de N201, richting de A2. Zoals be-
kend worden daar tot en met 17 augustus, in op-
dracht van de Provincie Utrecht, wegwerkzaam-
heden uitgevoerd.
Vanaf het viaduct te Vinkeveen tot aan de A2 was 
de asfaltlaag reeds verwijderd en wat schetste 
mijn verbazing? Onder die asfaltlaag kwamen 
de oude straatklinkers tevoorschijn. Ofwel, hoe 
is het mogelijk dat na zoveel jaren de onderlaag 
er nog als een biljartlaken bij ligt? Wat hebben 
die Duitsers als fundament voor de weg in de 
plassen gebruikt, waardoor er van verzakking in 
al die jaren geen sprake is geweest? Hoe is het 
dan mogelijk dat men hier geen les uit heeft ge-
trokken bij de aanleg van bijvoorbeeld de Baam-

brugse Zuwe? Want die verzakt om de zoveel 
jaar. Hebben we als gemeente niet al veel teveel 
geld gestopt in diverse nieuwe oplossingen die 
keer op keer niet de juiste bleken te zijn?! Ter-
wijl de echte oplossing al jaren tussen of in de 
plassen lag. Overigens is men dezelfde middag 
begonnen de straatklinkers te verwijderen. Ja-
renlang, zelf ken ik de weg als automobilist al 
ruim 40 jaar, is er dus een keiharde onderlaag 
gebruikt voor het relatief zachte asfalt. Moeten 
we nu over een paar jaar constateren dat er her-
stelwerkzaamheden worden uitgevoerd wegens 
spoorvorming door het zware en vele vrachtver-
keer?  Ik vond het een opmerkelijke constate-
ring. 

H. Koene
Mijdrecht

problemen te voorkomen. Lezers die misstanden sig-
naleren of vragen hebben met betrekking tot dieren-
welzijn kunnen dan ook gerust (blijven) bellen naar 
ons infonummer 0297-343618. U wordt op werkdagen 
tussen 09.30 en 11.30 uur rechtstreeks te woord ge-
staan. Buiten die uren kunt u de voicemail inspreken 
en wordt u binnen enkele uren teruggebeld.
Terug naar het artikel: eind goed al goed voor de kip-
pen. Dankzij de inzet van alle betrokkenen, de redac-
tie van de Nieuwe Meerbode, de Dierenambulance en 
Duurzaam Fauna Advies, hebben de kippen een goed 
onderkomen gekregen. Om herhaling te voorkomen 
zouden de politie en wij graag willen weten wie de 
dumping van de kippen op zijn geweten heeft, want 
die handeling is ronduit dierenmishandeling.
Hans G. Paar  
    

Voorzitter Dierenbescherming Aalsmeer 
en omstreken.

Dieren
bescherming
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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

Als bezorgde nabestaanden willen wij reageren 
op de uitspraken van het parochiebestuur Em-
maüs  in het interview met RTV NH op vrijdag 
24 juli jl. 

In dit interview wordt gezegd dat:
* de parochie bezig is om de administratie op 
orde te brengen en dat zij op zoek zijn naar na-
bestaanden.
* nabestaanden een vriendelijk verzoek in kun-
nen dienen voor verdere verlenging. De paro-
chie neemt dit dan in overweging.
* de parochie problemen heeft met de kosten 
van het onderhoud van de begraafplaats.

De parochie heeft begin juni de voorgenomen 
sluiting bekend gemaakt in haar parochieblad  
en op de begraafplaats. Voorts heeft de paro-
chie op 5 juni de haar bekende nabestaanden 
een brief gestuurd.

Wij vinden de toelichting in deze brief  on-
duidelijk. In de bijgevoegde verklaring 
wordt de nabestaanden verzocht om voor 5 
juli 2009 een keuze te maken uit de volgen-
de opties:
* Ik wil het bestaande grafrecht in stand houden 
en ga akkoord met een verlenging tot en met … 
(uiterste datum en een geldbedrag dat voor 15 
augustus 2009 betaald dient te worden).
* Ik doe afstand van het grafrecht, ik heb geen 
belangstelling voor de steen en ga akkoord met 
ruiming na 1 september 2009, te beginnen met 
de steen.
* Ik doe afstand van het grafrecht, ik heb be-
langstelling voor de steen en zal die voor 1 okto-
ber 2009 ophalen. Ik vind het goed dat het graf 

geruimd gaat worden. De eerste optie is alleen 
aangeboden als op basis van een door de paro-
chie bepaalde termijn, een verlenging mogelijk 
zou zijn. De tweede en derde optie is aan alle 
nabestaanden aangeboden. Hierbij doet de na-
bestaande altijd afstand van het  recht en gaat 
hij of zij akkoord met de voorgenomen ruiming 
van het graf na 1 september 2009, te beginnen 
met de steen.

De aangeboden opties, in combinatie met de 
korte termijnen, geeft ons niet het beeld dat 
er slechts een administratie op orde wordt ge-
bracht.

De parochie verwijst naar kosten voor het on-
derhoud. Wij zien al jaren een perfect onder-
houden begraafplaats dankzij de inzet van vrij-
willigers en bijdragen van nabestaanden. Ook 
nu zijn nabestaanden bereid om bij te dragen in 
het onderhoud.

Wij hebben een  bezwaarschrift ingediend bij 
het parochiebestuur en de Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland. De Gemeente Uithoorn 
en het Bisdom Haarlem zijn hiervan in kennis 
gesteld.

Als u ons hierbij wilt steunen of als u vragen 
heeft over uw specifieke situatie dan kunt u re-
ageren via het e-mailadres: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl of via de bon 
op de voorpagina van deze krant.

Namens de bezorgde nabestaanden:
families Van Luinen, 
Smit en Markenhof

Reactie op interview RTV NH  en Bezwaarschrift 

Bezorgde nabestaanden 
begraafplaats Zijdelveld

Uithoorn - De afgelopen weken is er veel commo-
tie ontstaan over vermeende ruiming van graven 
op de R.-K. Begraafplaats Zijdelveld te Uithoorn. In 
deze krant zijn artikelen, oproepen en ingezonden 
brieven geplaatst. In verband hiermee ziet het paro-
chiebestuur zich genoodzaakt om u enige uitleg te 
geven over de situatie van de begraafplaats. 
Graven op begraafplaatsen worden uitgegeven 
door middel van het vestigen van grafrechten. De-
gene op wiens naam het grafrecht staat wordt de 
rechthebbende genoemd. De rechthebbende heeft 
het recht om, gedurende de looptijd van het graf-
recht, overledenen in het graf te begraven en een 
grafsteen op het graf te plaatsen. Het parochiebe-
stuur is momenteel bezig met het aanschrijven van 
de rechthebbenden van de grafrechten. Van een 
aantal graven is geen rechthebbende bekend en 
voor deze graven wordt, zoals de Wet op de Lijkbe-
zorging voorschrijft, een aanschrijving op het graf 
en bij de ingang van de begraafplaats aangeplakt. 
Per grafrecht kan slechts één rechthebbende gere-
gistreerd zijn. Nabestaanden hebben tot 1 oktober 
2010 de tijd om zich te melden. Indien u meent dat 
u rechthebbende van een grafrecht bent verzoek ik 
u contact op te nemen met de parochie. Dat kan te-
lefonisch via 0297-561439 of per e-mail aan  secre-
tariaat@emmaus-uithoorn.nl. 

Regels
De Wet op de Lijkbezorging en het begraafplaats-
reglement stellen de regels waaraan de parochie 
en de rechthebbenden zich dienen te houden. In 
de wet is onder andere bepaald dat een grafrecht 
op een eigen graf wordt uitgegeven voor minimaal 
20 jaar. In het verleden werden grafrechten op de 
R.-K. begraafplaats Zijdelveld in Uithoorn uitgege-
ven voor 40 jaar. Met ingang van het nieuwe be-
graafplaatsreglement van 2008 blijft de uitgifteter-
mijn van grafrechten 40 jaar en is in het reglement 
expliciet opgenomen dat de grafrechten na het ver-
strijken van de termijn van 40 jaar met telkens 10 
jaar verlengd kunnen worden. Aan die rechtheb-
benden met een grafrecht dat nog niet meer dan 
10 jaar is vervallen, wordt de mogelijkheid aange-
boden om het grafrecht te verlengen en het graf in 
stand te houden. Voor de periode tot 1 september 
2009 worden geen kosten voor de verlenging in re-
kening gebracht.

Na het verstrijken van de termijn waarvoor het graf-
recht is gevestigd én indien de rechthebbende geen 
gebruik maakt van de mogelijkheid om het graf-
recht te verlengen, vervalt het grafrecht. De nabe-
staanden worden in de gelegenheid gesteld om de 
grafsteen en de grafbeplanting op te halen. Als een 
grafrecht is vervallen is de parochie gerechtigd om 
het graf te ruimen. Onder ruiming wordt verstaan 
het verwijderen van de resten uit het graf. Ruiming 
blijkt niet altijd nodig. Het parochiebestuur volstaat 
vooralsnog met het verwijderen van de grafsteen 
en de grafbeplanting. De vraag of een graf al dan 
niet geruimd kan worden is iets tussen de recht-
hebbende en het parochiebestuur.

Rechten
Op de begraafplaats zijn nog diverse graven aan-
wezig waarop nog grafrechten rusten. Bovendien 
zijn er rechthebbenden die te kennen hebben ge-
geven dat zij het grafrecht willen verlengen. Deze 
graven blijven in stand. Een deel van de rechtheb-
benden heeft te kennen gegeven dat zij het graf-
recht niet wenst te verlengen. Voor deze graven 
worden de grafsteen en grafbeplanting door de na-

bestaanden opgehaald of door het parochiebestuur 
verwijderd. Het is dus zeker niet zo dat alle grafste-
nen op de graven worden verwijderd. Het betreft 
die graven waarvan de rechten zijn vervallen en niet 
worden verlengd. 
Enigszins parallel aan het voorgaande loopt een 
traject om te komen tot sluiting van de begraaf-
plaats. Sluiting van de begraafplaats betekent dat 
geen begrafenissen in bestaande graven op de be-
graafplaats mogen plaatsvinden. Sluiting van de be-
graafplaats is nodig vanwege de gestegen grond-
waterstand en de slechte grond, waardoor de ver-
tering van de stoffelijke resten moeizaam verloopt. 
Daarbij komt dat de kosten voor het beheer van de 
begraafplaats steeds verder oplopen, terwijl de in-
komsten steeds verder teruglopen. Sluiting bete-
kent niet dat het hek op slot gaat, de begraafplaats 
blijft gewoon toegankelijk voor nabestaanden en 
bezoekers. 

De eigenaar van een begraafplaats is degene die 
besluit of een begraafplaats al dan niet geslo-
ten wordt. In dit geval betreft het een parochië-
le begraafplaats en is het parochiebestuur dege-
ne die bevoegd is om hierover een besluit te ne-
men. Het toenmalige parochiebestuur heeft reeds 
in april 1971 besloten om geen nieuwe graven op 
de begraafplaats uit te geven en alleen bijzettin-
gen in bestaande graven toe te staan. Het was de 
bedoeling van toenmalige parochiebestuur om de 
begraafplaats te sluiten, hiertoe is echter destijds 
geen formele procedure gestart. Op 12 mei 2009 
heeft het parochiebestuur besloten om de begraaf-
plaats met ingang van 1 augustus 2009 te sluiten. 
Voor dit besluit heeft het parochiebestuur op 18 
mei 2009 toestemming van de bisschop van Haar-
lem-Amsterdam gekregen. Bij brief van 4 juni 2009 
heeft het parochiebestuur de sluiting meegedeeld 
aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Uithoorn. Belanghebbenden die 
het niet eens zijn met het besluit tot sluiting van de 
begraafplaats kunnen tegen dit besluit beroep in-
stellen bij Gedeputeerde Staten.

Sluiting
Na sluiting dient de begraafplaats gedurende 20 
jaar onaangeroerd te blijven liggen, ruiming van 
graven waarvan de rechten zijn vervallen is wel mo-
gelijk. Na 20 jaar mag de grond van een graf gedu-
rende 10 jaar slechts voor bezaaiing of beplanting 
worden gebruikt, mits niet dieper dan 50 centime-
ter wordt gegraven. Graven waarop nog grafrech-
ten rusten en waarvan in het onderhoud behoorlijk 
wordt voorzien, moeten altijd onaangeroerd wor-
den gelaten tot het tijdstip waarop dat recht ver-
valt. Pas 50 jaar na de sluiting, dus per 2059, vervalt 
de bestemming van begraafplaats en kan de loca-
tie een andere bestemming krijgen. De geruchten 
dat de parochie op de locatie woningbouw wil ple-
gen zijn niet juist en gelet op het voorgaande ook 
niet mogelijk.

Het parochiebestuur begrijpt dat bovenstaande 
ontwikkelingen emoties bij nabestaanden oproe-
pen en tracht daarom zorgvuldig met deze mate-
rie om te gaan. Nabestaanden en rechthebben-
den met vragen naar aanleiding van het voorgaan-
de kunnen contact opnemen met de parochie. Dat 
kan telefonisch via 0297-561439 of per e-mail aan  
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

Parochiebestuur

R.-K. Begraafplaats 
Zijdelveld Uithoorn

Regio - Anderhalf jaar geleden is de kerk van 
St. Jan de Doper (De Schans) door het paro-
chiebestuur gesloten.
Vele inwoners en oud-inwoners van Uithoorn 
hebben in die periode én daarvoor hun instem-
ming betuigd met het voorstel van Stichting 
BOUD en Actiegroep ‘Open de Kerk’ tot  be-
houd van het kerkgebouw en aangrenzende 
pastorie voor de gemeenschap. 
Overleg tussen de Gemeente Uithoorn en het 
Bisdom Haarlem met als doel het behoud van 
het karakteristieke en historische gebouw als 
kerk lijkt tot op heden nog niets te hebben op-
geleverd.

Om het gebouw te behouden voor toekomsti-
ge generaties pleit Actiegroep ‘Open de Kerk’ 
daarom voor een spoedige (her)bestemming 
van de kerk, opdat de kerk voortvarend kan wor-
den gerestaureerd en aangepast. Argumenten 
daarvoor zijn: de status van de kerk en pastorie 
als gemeentelijk monument, het brede draag-
vlak voor het behoud van de kerk onder de be-
volking, het behoud van het karakteristieke en 
beeldbepalende dorpsgezicht (inspraak struc-
tuurvisie) en vergelijkbare oplossingen van her-
bestemming van kerken in andere gemeenten. 
Actiegroep ‘Open de Kerk’ pleit voor een her-
nieuwde bestemming als kerk, en als dat ab-
soluut niet mogelijk blijkt, voor een maatschap-
pelijke bestemming zoals een bibliotheek of 
dorpshuis. 
Het aangrenzende parochiecentrum, gesticht in 
1995, zou in dat geval ook een sociale bestem-
ming kunnen vervullen ten behoeve van ver-
gaderingen van verenigingen of de Gemeente 
Uithoorn zelf (tekort vergaderruimte) en/of het 
houden van vieringen (kapel, sociale functie ou-
deren). Hiervoor zou overigens ook een deel van 

de kerk kunnen worden gebruikt. Zowel bij het 
Bisdom als bij de landelijke stichting Taskforce 
Toekomst Kerkgebouwen zijn hiervan vele voor-
beelden bekend. 
 
Onderzoek
Actiegroep ‘Open de Kerk’ roept de Gemeen-
te Uithoorn op tot het verrichten van een gron-
dig onderzoek naar de mogelijkheden van een 
hernieuwde kerkfunctie of, indien dit niet mo-
gelijk is, een onderzoek naar een andere soci-
ale functie. 
Dit zou kunnen aansluiten op de al langer be-
staande behoefte van een alternatieve loca-
tie voor de bibliotheek (groter oppervlak gelijk-
vloers, rustige omgeving), de behoefte aan een 
dorpshuisfunctie (plek voor ontvangst Sint Nico-
laas, sociale ontmoetingsfunctie Oude Dorp en 
Meerwijk) én de bestaande wens van Uithoor-
naars om meer van het historische dorpsgezicht 
te behouden (slogan: Uithoorn mooi wel). Uiter-
aard is hiervoor de medewerking van het paro-
chiebestuur en/of Bisdom vereist. Bij een even-
tueel gebrek aan vierkante meters is rond het 
gebouw voldoende ruimte beschikbaar om een 
vergroting van het vloeroppervlak te realiseren 
of te verkrijgen. Gelet op de genoemde motie-
ven en het grote draagvlak onder inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel moet het mogelijk zijn 
om ook particuliere investeerders een rol te la-
ten vervullen om het project te doen slagen. 

Voor reacties kunt u zich wenden 
tot de volgende leden van 
Actiegroep ‘Open de Kerk’,
Toos van Egmond (533047)
Astrid Zijlstra (540787)
Paul Goossens (534241)
of mail naar: opendekerk@live.nl 

Actiegroep pleit voor spoedige 
bestemming Schanskerk
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Gestolen goederen, drugs en 
verboden wapens aangetroffen 
bij grote politiecontrole
De Ronde Venen – Vrijdagmiddag 
jl. is er in Mijdrecht tussen 15.00 
uur en 22.00 uur een grote algeme-
ne politiecontrole gehouden op de 
Rondweg en Hofland. 
Bij deze controle werden 28 mensen 
ingezet van de technische verkeers-
dienst politie Utrecht, onopvallende 
videomotor, Koninklijke Marechaus-
see, UWV, Douane, Recreatieschap 
en Wijkteamleden De Ronde Venen.

In het eerste uur werden twee ver-
dachten aangehouden voor het be-
zit van drugs en verboden wapen-
bezit. Na controle bleek het voer-
tuig in zo’n staat te verkeren dat het 
kenteken werd ingevorderd. Tevens 
werden er vermoedelijk gestolen 
goederen aangetroffen in het voer-
tuig. Ook werd een bus met buiten-
landse medewerkers aangetroffen 
waarbij er twee, vermoedelijk illega-
le, vreemdelingen werden gesigna-
leerd. Later bleek één persoon een 
ongewenste vreemdeling te zijn en 
zich te legitimeren met een aange-
kochte legitimatiekaart. Deze ver-
dachte is in vreemdelingenbewa-
ring gegaan. Er volgt verder onder-
zoek naar de verkoper van de legi-
timatie.

Uitkeringen
Verder werd door het UWV 85 con-
troles uitgevoerd. Hierbij zijn de vol-
gende zaken aan het licht geko-
men: 6 personen waarvan een uit-
keringscontrole gaat plaatsvinden, 
3 personen die zijn aangehouden 
voor het niet tonen van legitimatie, 

8 Bulgaarse ZZp-ers die voor één 
opdrachtgever werkten en daarom 
een onderzoek vanuit de arbeidsin-
spectie kunnen verwachten. 2 Pool-
se mensen die hier al lange tijd ver-
bleven maar niet in systemen voor 
kwamen worden verder onderzocht 
door de arbeidsinspectie.
Het recreatieschap heeft alcohol-
controles op het water uitgevoerd. 
Hierbij is één persoon aangehou-
den. Deze persoon bleek op het po-
litiebureau niet te veel te hebben 
gedronken.

Douane
De douane heeft 3 waarschuwingen 
uitgedeeld voor naheffingen van 
de BPM. De wijkteamleden, Mare-
chaussee, de videomotor, de tech-
nische verkeersspecialisten hebben 
de volgende resultaten behaald: 8x 
niet dragen autogordel, 4x ondeug-
delijke rem van bromfiets, 3x niet 
tonen kentekenbewijs, 1x geen le-
gitimatie tonen, 1x te donkere folie 
op de ramen, 1x mistlichten voeren 
aan de voorzijde, 5x niet tonen rijbe-
wijs, 2x rijden door rood licht, 1x los-
se helm op bromfiets, 4x overschrij-
ding constructiesnelheid bromfiets, 
max 15 km, 1x rijden op bromfiets 
zonder rijbewijs, 1x gladde banden 
op personenauto, 1x Ondeugdelijke 
wisinstallatie op auto. 
Tijdens de controle hebben 50 per-
sonen een alcoholtest ondergaan. 
Alles was in orde. 

“De controle was een succes”, aldus 
de politie.

Zaterdag 8 augustus:
Afscheid van Stichting O.A.S.E. 
Uithoorn - Met ingang van 1 ok-
tober a.s. is de huidige locatie van 
Stichting O.A.S.E. niet meer be-
schikbaar. 
Doorstarten is voor deze stichting 
niet mogelijk daar er geen andere 
locatie beschikbaar is. Dat zou ook 
te hoge kosten met zich mee bren-
gen. Bepaalde groepen zijn op een 
andere locatie ondergebracht.

Een medewerker van Stichting 
O.A.S.E.: “Wat het sociale support 
en de hulpverlening betreft, spijt het 
ons zeer, dat we dit na 33 jaar niet 

kunnen continueren. Hierbij willen 
wij dan ook alle vrijwilligers, dona-
teurs, sponsors, adverteerders en 
andere belanghebbenden bedan-
ken voor hun inzet en vertrouwen.
Dankzij al deze personen is het 
O.A.S.E. mogelijk gemaakt, om heel 
veel voor de gemeenschap bete-
kend te hebben. Wij willen u en ie-
dereen die bij OASE betrokken is in 
de gelegenheid stellen om afscheid 
te nemen. 

Het afscheid is op zaterdag 8 au-
gustus van 15.00 uur tot 17.00 uur.

EHBO in de vakantie?
Uithoorn - We zitten midden in de 
zomervakantie, tijd voor leuke din-
gen! Toch kom je ook wel ‘ns minder 
leuke dingen tegen. Alice van Zan-
ten van EHBO-vereniging St. Camil-
lus: “Onlangs reed ik op de snelweg 
en in een flits zag ik een motor on-
der de vangrail liggen.  Een fractie 
verder lag de bestuurder bewuste-
loos onder de vangrail…  Wat was ik 
blij dat ik wist wat ik kon doen! Maar 
ja, je kind kan ook van de schom-
mel vallen en niet meer op kunnen 
staan. Of je buurman op de cam-

ping stikt bijna in een kippebotje. Of 
je wordt gestoken door een wesp en 
voelt jezelf daarna helemaal flauw 
worden. In welk geval dan ook, als jij 
verstand hebt van EHBO en je buur-
man ook, dan zijn jullie in elk geval 
van Eerste Hulp verzekerd!” 
Denk eens na over een cursus 
EHBO! Bij EHBO-vereniging St. Ca-
millus gaat begin oktober weer een 
cursus van start. Kijk voor informa-
tie op www.ehbo-camillus.nl of mail 
naar alicevanzanten@ehbo-camil-
lus.nl, bellen kan ook: 0297-561758.

Het heeft even geduurd, maar nu is 
het eindelijk rond
Blom en Blom Fietsexperts 
heeft zijn vergunning
Mijdrecht – Per 20 juli jl. heeft 
Sjaak Blom vergunning om zijn fiet-
senzaak op het Industrieterrein te 
exploiteren. De donkere wolken 
die nog steeds boven zijn prachtige 
nieuwe bedrijf hingen zijn hiermee 
verdwenen en kan hij eindelijk een 
fiets verkopen, zonder dat deze via 
de achterdeur naar buiten moest.

Het heeft nog wel wat voeten in aar-
de gehad, maar nu het bezwaar-
schrift dat was ingediend, onge-
grond is verklaard staat Sjaak Blom 
niets meer in de weg om zijn nieuwe 
bedrijf tot bloei te brengen. 

U kunt hem vinden aan de Indu-
strieweg 41 in Mijdrecht.

Aanstaande vrijdag 31 juli:
Orgelconcert van André 
Knevel in de Janskerk 
Mijdrecht - Deze inmiddels in De 
Ronde Venen bekende Canadese 
organist komt ook dit jaar op zijn 
jaarlijkse tournee door Nederland 
een concert geven op het mooie 
Bätz-orgel in Mijdrecht. 
André Knevel is geboren in Bussum. 
Toen hij acht jaar oud was kreeg hij 
zijn eerste orgel- en pianolessen. 
Zijn leraren waren onder anderen  
dr. J.A.M. van Stokkum, Rutger van 
Mazijk en Willem Hendrik Zwart. 
André Knevel gaf zijn eerste offici-
ele orgelconcert toen hij 19 jaar oud 
was.
In 1975 emigreerde André Knevel 
naar Canada, waar hij in St. Cathari-
nes, Ontario, zijn onderkomen heeft. 
Hij is daar als muziekdocent ver-
bonden aan verschillende christelij-
ke scholen. Tevens is hij ter plaatse 

kerkorganist. 
André Knevel maakt vele concert-
reizen door Canada, Amerika en Eu-
ropa. Jaarlijks maakt hij een zomer-
tournee door Nederland, alsmede 
Duitsland, voor het geven van 25 tot 
30 concerten.
Wilt u meer weten over deze or-
ganist en de concerten die hij dit 
jaar in Nederland geeft, kijk dan op 
www.andreknevel.com.

Het programma in Mijdrecht bestaat 
deze maal uit werken van  onder an-
deren Charles Gounod, Georg Frie-
drich Händel, Klaas Jan Mulder, Jo-
hann Gottfried Walther en natuurlijk 
improvisaties van de ‘meester’ zelf.
Het concert begint om 20.00 uur 
en de toegang is gratis (met een 
schaalcollecte aan de uitgang).

Culinaire Venen dit jaar op zaterdag 5 september 

Proeven en genieten op 
het Raadhuisplein
Mijdrecht - Op zaterdag 5 septem-
ber a.s. vindt op het Raadhuisplein 
in Mijdrecht weer het jaarlijkse eve-
nement ‘Culinaire Venen’ plaats. 

Voor de vierde achtereenvolgende 
keer presenteren tien restaurant- 
en horecabedrijven uit De Ron-
de Venen en omgeving hun gastro-
nomisch visitekaartje. Het evene-

ment begint die dag om 13.00 uur 
en eindigt ’s avonds om 23.30 uur. 
Om 15.00 uur verricht burgemeester 
Burgman de officiële opening.
Deelnemers aan het culinaire festijn 
zijn Restaurant Boven Water, Res-
taurant Plashoeve, De Eetkamer van 
Vinkeveen, La Farola, Restaurant 
Lust!, Restaurant Meesters, Eet- & 
Drinkgelegenheid Rendez-Vous, Le 

Virage en Corfu. Maison Vinocerf 
zorgt weer voor prachtige wijnen en 
champagnes. 

Gezamenlijk zullen deze bedrijven 
zeker weer een breed publiek trek-
ken met hun culinaire hapjes en ge-
rechtjes. Het evenement wordt on-
dersteund door een aantal arties-
ten, waarbij echter wel het culinair 

genieten de boventoon zal voeren! 
Ook wordt weer een ‘Culinaire Nol’ 
uitgereikt aan die deelnemer die 
zich tijdens het evenement het best 
presenteert. De onderscheiding is 
een hommage aan de bekende res-
tauranthouder Nol Vermeulen, die 
vorig jaar overleed, en werd eerder 
toegekend aan Boven Water (2007) 
en Meesters (2008).

Het evenement wordt voor de Stich-
ting Culinaire Venen georganiseerd 
door the Entertainment Group en 
Homan Elektrotechniek. Initiatief-
nemer Lionsclub Mijdrecht-Wil-
nis zorgt ervoor dat een vast be-
drag van elke verkochte culinaire 
bon naar KiKa gaat. Een flink aan-
tal bedrijven en instellingen steunt 
het evenement.

Onvoorstelbaar veel reacties op artikel sluiting kerkhof

Nabestaandengroep heeft 
bezwaar aangetekend bij 
Gedeputeerde Staten

Ik ben voor/tegen de sluiting van het 

kerkhof aan het Zijdelveld in Uithoorn omdat

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

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

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

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

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

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

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

Uithoorn - De nabestaandengroep, 
die vecht tot behoud van het kerk-
hof, heeft maandag jl. officieel be-
zwaar aangetekend tegen de slui-
ting van dit kerkhof bij Gedeputeer-
de Staten (lees hun ‘Reactie van een 
Lezer’ elders in deze krant). In een 
schriftelijke reactie (zie Reactie van 
een Lezer) heeft het kerkbestuur zijn 
visie gegeven over het sluiten van 
het kerkhof, het verwijderen van de 
grafstenen en het later ruimen van 
de graven. Als u dat leest dan snapt 
u waarschijnlijk, evenals wij, hele-
maal niet meer dat het kerkbestuur 
en het Bisdom dit plan willen door-

zetten. In hun brief schrijven ze na-
melijk: “Op de begraafplaats zijn nog 
diverse graven aanwezig waarop nog 
grafrechten rusten. Bovendien zijn er 
rechthebbenden die te kennen heb-
ben gegeven dat zij het grafrecht wil-
len verlengen. Deze graven blijven 
in stand. Een deel van de rechtheb-
benden heeft te kennen te geven dat 
zij het grafrecht niet wensen te ver-
lengen. Van deze graven worden de 
grafsteen en grafbeplanting verwij-
derd. Het is dus zeker niet zo dat al-
le grafstenen worden verwijderd”, al-
dus de brief. 
Waarom dan het kerkhof ontmante-

len? Als er nog diverse graven blij-
ven, en zoals uit de (nu reeds 130 
reacties) blijkt dat men het kerkhof 
graag zo wil behouden als rustpunt 
in de gemeente en respect voor de 
doden, laat het dan gewoon zo het 
nu is. 

Vijftig jaar
Het wordt nog onbegrijpelijker als je 
de brief verder leest. Bijna iedereen 
dacht dat het kerkbestuur deze be-
graafplaats wilde ontmantelen om de 
grond te verkopen en te laten bou-
wen. Dat zouden ze misschien wel 
willen, maar dat kunnen en mogen ze 
niet. In hun brief schrijven ze name-
lijk ook: “Na sluiting dient de begraaf-
plaats gedurende 20 jaar onaange-
roerd te blijven liggen. Ruiming van 
graven waarvan de rechten zijn ver-
vallen is wel mogelijk. Na 20 jaar mag 
de grond van een graf gedurende 10 
jaar slechts voor bezaaiing of beplan-
ting worden gebruikt, mits niet die-
per dan 50 centimeter wordt gegra-
ven. Graven waarop nog grafrechten 
rusten en waarvan in het onderhoud 
behoorlijk wordt voorzien, moeten al-
tijd onaangeroerd worden gelaten tot 
het tijdstip waarop dat recht vervalt. 

Pas 50 jaar na sluiting (ja, u leest het 
goed, 50 jaar, red), dus in 2059, ver-
valt de bestemming van de begraaf-
plaats en kan de locatie een andere 
bestemming krijgen”, aldus de brief. 
Mensen, waar hebben we het dan 
over. Laat die begraafplaats gewoon 
in tact. Ook de graven waarvan de 
rechten zijn verlopen. Diverse nabe-
staanden van deze zogenaamde gra-
ven waarvan de rechten zijn verlopen 
hebben aangegeven dat zij het graag 

willen verlengen. Het gehele kerkhof 
wordt geweldig goed onderhouden, 
door vrijwilligers, dat kost het kerk-
bestuur niets. 

Bezwaar maken
Ook staat er in de brief dat het kerk-
bestuur zijn plannen op 4 juni jl. heeft 
bekendgemaakt bij het gemeentebe-
stuur. “Belanghebbenden die het niet 
eens zijn met het besluit tot sluiting 
van de begraafplaats kunnen tegen 

dit besluit in beroep bij Gedeputeer-
de Staten”, aldus de brief. Dus men-
sen, bent u tegen sluiting, laat u ho-
ren. Vul bovenstaande bon in en stuur 
deze naar: redactie Nieuwe Meer-
bode, Anselmusstraat 19, 3641 AM 
Mijdrecht of stuur een mailtje naar 
redactiemijdrecht@meerbode.nl  
Niet anoniem daar hebben we niets 
aan. Lees elders in deze krant di-
verse reacties van verontwaardig-
de burgers.


