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Nooit gedacHt!

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

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Staat de herindeling op losse schroeven?

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3 en 4

Staatssecretaris wil weten
of er voldoende draagvlak is
De Ronde Venen – Iedere vergadering in de gemeente De Ronde Venen wordt er wel over gesproken. Bij
elk besluit of elk plan wordt het wel
genoemd: de herindeling 1-1-2010.
De dag dat de gemeente De Ronde Venen (zegt men) ophoudt te bestaan. Per 1 -1-2010 moet De Ronde
Venen zijn ingedeeld bij Breukelen,
Loenen en Abcoude. Voor het college, het ambtelijk apparaat en ook
een groot deel van de Rondeveense
gemeenteraad was dat al een vaststaand feit.
Voor een ander deel, zoals bijvoorbeeld Anco Goldhoorn en Bert van
Broekhuijsen, fractievoorzitters van
Ronde Venen Belang en Gemeente
Belang was dat nog lang niet zeker.
Zij bleven van de daken schreeuwen dat het niet doorging. “Er is
geen draagvlak. Er is maar één gemeente die het wil en dat is Abcoude. Breukelen wil niet, Loenen wil
niet, wij wilden niet, alleen als het
niet anders kon. Dan is er toch geen
draagvlak? Dat Gedeputeerde State en Provinciale Staten net doen of

alles in kannen en kruiken is en de
boel er gewoon doorheen drukken,
is aan hen. Maar dit pikt de staatssecretaris niet”, zo verkondigde Anco Goldhoorn al maanden.
En hij krijgt gelijk: Wij kregen donderdagavond na de raadsvergadering het volgende mailbericht onder ogen. Het was gemaild door de
afdeling Bestuur en Juridische Zaken van de Provincie Utrecht. De inhoud is:
Teruggenomen
“Afgelopen vrijdag stond het wetsvoorstel voor de vorming van de gemeente Vecht en Venen op de agenda van de ministerraad. De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel teruggenomen. Van BZK krijgen wij
de volgende verklaring:
In de ministerraad is dit voorstel
door de staatssecretaris teruggenomen vanwege een aantal vragen
over het betreffende voorstel. De
staatssecretaris wil de komende periode van een paar weken benutten
om het draagvlak voor dit voorstel

Wordt vervolgd.

Voorstel Ronde Venen Belang bijna unaniem door
raad overgenomen

Gemeente geeft 1 euro
per inwoner per jaar extra
aan waarderingssubsidie
De Ronde Venen – Vorige week
donderdagavond stond er op de
agenda van de Rondeveense raad
het voorstel van het college om ‘lokale initiatieven op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen door middel van een
waarderingssubsidie en hiervoor
10.000 euro beschikbaar te stellen.
De fractie van Ronde Venen Belang
vond dit bedrag te weinig en kwam
met een voorstel tot wijziging van
dit voorstel (een amendement). Jan
Willem Koedam legde uit waarom:
“Deze subsidie moet een stimulering zijn, naast de reeds bestaande,
initiatieven vanuit bewoners van de
grond te krijgen. Het is de bedoeling
dat we met dit geld meer kunnen
doen. Wetende dat er nog steeds
meer dan een miljard mensen minder dan 1 euro per dag hebben om
van te leven.
Ziektes
Wetende dat er dagelijks zo’n 24.000
mensen sterven aan de gevolgen
van honger. Wetende dat 1 op de
5 kinderen in ontwikkelingslanden
nog niet naar school gaat en dat
er ongeveer 250 miljoen kinderen
tussen de 5 en de 17 jaar werken.
Wereldwijd sterven ruim 10 miljoen
kinderen voor hun vijfde levensjaar. In Afrika zijn dat er zelfs 1 op

de 5. Om u een beeld te geven, hier
is dat 1 op de 200”. Jaarlijks overlijden er ongeveer 5 miljoen mensen
aan ziekten die het gevolg zijn van
vervuild drinkwater. Onze raad heeft
al eerder gezegd dat zij zich wilde
inzetten om met eigen middelen en
in samenwerking de ontwikkelingslanden te willen helpen. Het voorstel
van het college om 10.000 euro beschikbaar te stellen is gebaseerd op
aanvragen die er al liggen. Wij vinden dat we initiatieven moeten stimuleren en meer geld beschikbaar
moeten hebben. Daarom stellen wij
voor om het besluit aan te passen
met de volgende tekst:
Een bedrag van 1 euro per inwoner
van de gemeente De Ronde Venen
jaarlijks beschikbaar te stellen voor
de waarderingssubsidies en dit bedrag op te nemen in de begroting
van 2009”. Aldus Koedam.
Nee
Twee fracties van de raad vonden dit
geen goed plan. Rob Blans van de
VVD vond dat dit geen taak van de
gemeente was maar van de Rijksoverheid. “Ik heb grote waardering
voor dit initiatief van Ronde Venen
Belang, maar we steunen het niet.
We betalen met elkaar al genoeg
aan belastinggeld hiervoor”, aldus
Blans namens zijn fractie.
Ook Toon van der Meer van VVW

KOSTELOOS INTAKEGESPREK

FRANTZEN R&O
Nieuwe kozijnen
0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

Aanhouding
geen rijbewijs
en drugsbezit
Wilnis – Zondagochtend 26 oktober rond 00.45 uur zagen surveillerende agenten een personenauto
verdacht hard wegrijden op de Pieter Joostenlaan. Op de Herenweg
konden de agenten de bestuurder,
een 19-jarige Mijdrechter, aanhouden. Hij had geen legitimatiebewijs
bij zich en bleek niet in het bezit te
zijn van een rijbewijs. Op het politiebureau bleek hij ook een kleine
hoeveelheid drugs bij zich te hebben, waarvan hij afstand deed. De
man is ingesloten voor verhoor.

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

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

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

Preview Opel Insignia
18 november a.s. van 11.00
tot 21.00 uur bij Catsman Uithoorn

www.catsmanopel.nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
Poelier de Haan
wint goud

Alle overige fracties vonden het een
prima plan. Hendrik Palm van de
Christen Unie/SGP: “Hartverwarmend. Een goed gemotiveerd voorstel van Koedam. Jammer dat de
VVD zich zo opstelt.”
De raad ging in meerderheid akkoord.

Vinkeveen – Poelier de Haan uit
Vinkeveen heeft afgelopen maandagavond op de VAS te Amsterdam
twee keer goud behaald met zijn
grillworst en kippenworst met kaas
Bent u benieuwd naar deze heerlijke worst? Zie dan de advertentie elders in deze krant.

BEL: 0297-581698

Korver Makelaars O.G. B.V.

Scootercontrole
In totaal werden 39 brom- en snorfietsen door motoragenten naar de
controleplaats begeleid. Van 23 was
alles in orde, aan de overige zestien
bestuurders werden 22 bekeurin-

ADVOCATEN

0297 - 23 18 08

Afgelopen donderdag 30 oktober is iemand, die omstreeks
13.30 uur bij de C1000 in WILNIS naast onze auto
stond geparkeerd, weggereden en heeft toen onze auto
beschadigd. Ongetwijfeld is zijn/haar auto ook beschadigd.
Het zou u sieren om via deze krant contact met ons op te
nemen.
Naam en adres bekend bij redactie Meerbode.

Samenwerkende Kernen kon zich
niet vinden in dit voorstel: “Het Rijk
gebruikt al jaarlijks vijf miljoen belastinggeld om ontwikkelingslanden
te steunen. Dat vind ik meer dan
genoeg. Ik zou zeggen, zorg eerst
maar eens voor onze eigen arme lokale burgers, want geloof me, die
zijn er”, aldus Van der Meer.

Mijdrecht/Amstelhoek – De politie heeft op woensdag 29 oktober
tussen 13.30 uur en 17.00 uur een
brom- en snorfietscontrole op de
Anselmusstraat in Mijdrecht en de
Mijdrechtse Zuwe in Amstelhoek
gehouden.

HENDRIKX & THOMAS

Wie Oh Wie!

nog eens in kaart te brengen.
Daarbij staat haar nu voor ogen om
het voorstel vervolgens opnieuw in
de ministerraad te brengen. We blijven vertrouwen op een goede afloop”, aldus de mail.
Weer hoop
Goede afloop. Dat is maar net hoe
je het bekijkt. De fracties van Ronde Venen Belang en Gemeente Belang knikten en zeiden: “We zeiden
het toch. De staatssecretaris gaat
niet over een nachtje ijs.” Betekent
dit nu dat het niet meer doorgaat,
de herindeling: “Zou heel goed kunnen. Als de staatssecretaris via het
onderzoek hoort hoe weinig draagvlak er is bij de diverse gemeenten,
dan stopt hij. Er moet namelijk voldoende draagvlak zijn om te herindelen. Wel, dat is hier niet. Dus als
het onderzoek goed gebeurt, is over
een paar weken die hele herindeling
van de baan en blijven we gewoon
gemeente De Ronde Venen.”

NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

gen uitgeschreven: opgevoerd (15),
geen rijbewijs (2), rijbewijs niet bij
zich (1), ondeugdelijke remmen (2)
en uitlaat met te veel geluid (2).
Eén bromfietser deed afstand van
zijn uitlaat omdat die veel te veel geluid produceerde.
Tevens werden drie fietsers bekeurd
voor het rijden door rood licht en
een automobilist kreeg een bekeuring voor niet-handenvrij bellen.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

AMSTELHOF
PROBEREN?

Neem nu een proefabonnement van een maand!
Kijk voor meer informatie op:

www.amstelhof.com
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Nieuwe Meerbode - 5 november 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

N.B. Attentie voor het aanvangstijdstip

Servicelijn

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

Agenda
Raad van de gemeente De Ronde Venen, te houden
op donderdag 6 november 2008 om 16.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis (ingang raadhuisplein).

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

Taart voor duizendste
deelnemer Burgernet

Margriet Giel uit Wilnis heeft donderdag 30 oktober uit handen van
burgemeester Burgman een taart ontvangen. Zij is de duizendste
inwoner van De Ronde Venen die zich heeft aangemeld als deelnemer
aan Burgernet. De inwoner van Wilnis is erg enthousiast over het
samenwerkingsverband tussen gemeente en politie en hoopt als
deelnemer een bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid in De Ronde
Venen.
Mevrouw Giel werd samen met haar man door burgemeester Burgman in
het gemeentehuis ontvangen. Een week eerder had zij zich als duizendste
aangemeld. Inmiddels is het aantal deelnemers weer flink verder gegroeid.
Dat bevindt zich momenteel rond de 1300. Aanmelden voor Burgernet blijft
mogelijk via de website www.burgernet.nl. Met Burgernet kan de politie het
publiek betrekken bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig of
een vermist persoon. De deelnemers krijgen een ingesproken mededeling
over een gezocht persoon of voertuig te horen op hun vaste of hun mobiele
telefoon, of ze krijgen een sms-bericht. Als zij vervolgens iets zien of horen
dat overeenkomt met het signalement, bellen zij direct naar een gratis
telefoonnummer in de meldkamer van de politie. Zo kan de politie gerichter
en sneller zoeken. Na afloop van de zoekactie krijgen alle deelnemers
weer een bericht met informatie over het resultaat. Deelnemers aan
Burgernet ontvangen allen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst
waar zij nader worden geïnformeerd over het doel en de werking van
Burgernet. Ook kunnen daar vragen worden gesteld. Gezien het grote
aantal aanmeldingen worden er twee informatieavonden georganiseerd in
de Meijert in Mijdrecht. De eerste bijeenkomst, waarvoor de helft van de
huidige deelnemers is uitgenodigd, vindt plaats op woensdag 5 november
om 20.00 uur. De tweede bijeenkomst is op woensdag 26 november.

Sport voor mensen
met een chronische
aandoening

Regelmatig bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor mensen
met een chronische aandoening. Tijdens de Week van de Chronisch
Zieken (vrijdag 7 november tot en met donderdag 13 november)
worden verschillende activiteiten georganiseerd in De Ronde Venen,
speciaal voor mensen met een chronische aandoening.
Sportservice Midden Nederland organiseert deze week verschillende
activiteiten op sportgebied voor mensen met een chronische
aandoening. De hele week zetten verschillende verenigingen met
een aangepast sportaanbod in De Ronde Venen de deuren tijdens
de trainingen open. Mensen met een chronische aandoening
kunnen dan gratis en vrijblijvend meedoen met een les of komen
kijken. De sporten die beoefend kunnen worden zijn onder
andere koersbal, badminton, dansen, (zit)gymnastiek, sport&spel,
(paramedisch)aerobics, stoelhonkbal en watergymnastiek. Voor het
totale sportaanbod in deze week kunnen belangstellenden kijken op
www.usportanders.nl.
Meer informatie: Judith Meeuwissen, Sportservice Midden Nederland,
(030) 7513840 of jmeeuwissen@sportservicemiddennederland.nl.
Of kijk op: www.usportanders.nl.

(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

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

1.	Opening.
2. Spreekrecht voor burgers (max. 30 minuten,
geagendeerd onderwerp).
3. 	Vaststelling van de agenda.
4.	Begroting 2009.(Raadsvoorstel nr. 00/08 van 2008)
a. Tweede termijn algemene beschouwingen
16.00-16.40 uur speerpunten van beleid (5 minuten per fractie,
		
één woordvoerder per fractie)
16.45-18:00 uur mondelinge reactie college op de
		
ingediende algemene beschouwingen
		
(15 minuten per collegelid)
18.00-18.45 uur pauze met een maaltijd
18.45-20.15 uur reactie van de fractie inclusief indienen van
		
amendementen en moties (8 minuten per
		
fractie, plus 1 minuut per fractielid)
20.15-21.00 uur pauze
b. Derde termijn algemene beschouwingen
21.00-21.50 uur reactie college (10 minuten per collegelid)
vanaf 21.50 uur reactie van de fracties op de ingediende
		
amendementen en moties, stemverklaringen
		
en stemmingen
De stukken liggen ter inzage van maandag t/m woensdag
voorafgaand aan de raadsvergadering.

Besluiten van de
gemeenteraad op
donderdag 30 oktober
Randstad 2040

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar
een loopbaan!

Oproep deelname
volwassenenonderzoek
De Ronde Venen
Bent u één van de 600 inwoners uit
De Ronde Venen, die gevraagd is
om mee te doen met het onderzoek
‘Iedereen Gezond en Wel’ van de
GGD? Dan kunt u nog steeds aan
het onderzoek meedoen. De GGD
heeft een hoge respons nodig om
de gemeente zo goed mogelijk te
kunnen adviseren over de wensen
en behoeften van haar inwoners.
Door uw antwoorden weet de
gemeente waar ze extra aandacht
aan moet besteden. Zijn er
bijvoorbeeld extra sporthallen
en fietspaden nodig omdat er
te weinig bewogen wordt of is
er in de gemeente De Ronde
Venen meer behoefte aan
opvoedingsondersteuning? Al
deze reacties geven signalen en
pijnpunten van de inwoners weer.
Daarom het verzoek aan de
Rondeveense inwoners, die een
enquête hebben ontvangen, om
van zich te laten horen. Heeft u nog
vragen of bent u uw persoonlijke
inlogcode of vragenlijst kwijt,
dan kunt u contact opnemen met
Françoise Schütz, epidemioloog
GGD Midden-Nederland,
volwassenonderzoek@ggdmn.
nl of (030) 60 86 086. Voor meer
informatie: www.ggdmn.nl

Begin september heeft het kabinet de structuurvisie Randstad 2040
vastgesteld en ter inzage gelegd. In de structuurvisie wordt een toekomstige
ontwikkeling geschetst voor de Randstad en het Groene Hart. Grote
delen van de voornemens in de visie hebben invloed op de gemeente De
Ronde Venen. De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering de reactie
van de gemeente op de structuurvisie Randstad 2040 vastgesteld. De
inspraakreactie is te lezen op de gemeentelijke website. De fractie RVB
heeft tegen dit voorstel gestemd.

Evaluatie subsidie jeugdsport

De gemeente stelt jaarlijks 20 duizend euro subsidie beschikbaar voor
jeugdsport. Om het effect van de subsidie te bepalen is de regeling
geëvalueerd. Uit de evaluatie zijn enkele verbeterpunten naar voren
gekomen, maar de subsidieregeling blijkt goed te werken. De gemeenteraad
heeft daarom unaniem besloten de regeling komend half jaar voort te zetten
en in de tweede helft van 2009 te bekijken of de regeling dient te worden
aangepast.

Verbetering trainingsaccommodatie sv Hertha

De Vinkeveense voetbalvereniging Hertha kampt regelmatig met
wateroverlast op de velden. De vereniging heeft de gemeente daarom
verzocht een kunstgrasveld aan te leggen. Naar aanleiding van dit verzoek
heeft het college verschillende mogelijkheden onderzocht en de raad
voorgesteld een zogenaamd We-tra-veld (geschikt voor wedstrijden en
trainingen) aan te leggen bij Hertha. Zowel de fractie De Combinatie als die
van CDA en RVB hebben tijdens de raadsvergadering een amendement
(wijzigingsvoorstel) ingediend om te besluiten tot aanleg van een
kunstgrasveld bij Hertha. Het amendement van CDA/RVB is, met alleen de
stemmen van de fractie CU/SGP tegen, aangenomen door de raad. De raad
spreekt daarmee de voorkeur uit voor de aanleg van een kunstgrasveld
boven een We-tra-veld en zal op 6 november tijdens de begrotingsraad een
definitief besluit nemen.

Ondersteuning lokale initiatieven

Om lokale initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te
ondersteunen heeft het college de raad voorgesteld een budget beschikbaar
te stellen van 10 duizend euro. Op initiatief van de fractie RVB is dit bedrag
verhoogd naar 35 duizend euro, één euro per inwoner. De fracties VVD en
VVW voor Samenwerkende Kernen stemden tegen dit voorstel.

Deelname LOGO South Oeganda Project

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!

Redactie

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.

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten aan te sluiten bij het LOGO
South programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG). Dit programma is gericht op het versterken van het lokale bestuur
in ontwikkelingslanden. De VNG heeft een kant-en-klaar programma
uitgewerkt waarin De Ronde Venen wordt gekoppeld aan de gemeente
Kalangala in het Afrikaanse Oeganda. Door middel van bezoeken over
en weer kunnen medewerkers, bestuurders en/of raadsleden kennis
overdragen aan de Oegandese gemeente. Een amendement van VVD en
RVB om geen vertegenwoordigers namens de gemeente naar Oeganda te
sturen kreeg onvoldoende steun. De raad heeft met deelname ingestemd,
VVD, RVB en VVW voor Samenwerkende Kernen stemden tegen dit
voorstel.
Voor meer informatie over de gemeenteraad, raadsvergaderingen,
Ronde Tafel Gesprekken en onderliggende stukken kunt u contact opnemen
met de griffie van de gemeenteraad via tel. (0297) 29 16 16
of griffie@derondevenen.nl.

Gratis hulp
bij ordenen
administratie
Als u moeite heeft met het ordenen
van uw post en administratie, dan
is de bijeenkomst Puinruimen!
mogelijk iets voor u. Deze
bijeenkomst wordt georganiseerd
door de gemeente De Ronde Venen
en PLANgroep.
Tijdens deze bijeenkomst leert
u op welke manier u uw eigen
administratie kunt aanleggen.
Neem al uw (ongeopende)
brieven, rekeningen, afschriften
en dergelijke mee. Stort gerust
de inhoud van uw lades in een
vuilniszak en neem deze mee. U
ontvangt tijdens de bijeenkomst een
map om direct al uw papieren op
overzichtelijke wijze op te bergen.
Puinruimen! is een gratis
bijeenkomst voor inwoners
van de gemeente De Ronde
Venen vanaf 18 jaar.
De bijeenkomst is gepland
voor donderdag 27 november
2008 van 18.30 tot 21.30
uur in het gemeentehuis
te Mijdrecht, ingang
Raadhuisplein.
Voor meer informatie of voor uw
aanmelding kunt u van maandag
tot en met donderdag tussen
9.00 en 16.00 uur (en op vrijdag
tot 12.00 uur) telefonisch contact
opnemen met een medewerker van
PLANgroep, tel. (0297) 29 18 48.
U kunt zich tot en met donderdag
20 november 2008 aanmelden.

Gemeentehuis op 13 november eerder gesloten

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:
- een beleidsadviseur (projectleider)
- een databeheerder
- een beheerder basisregistratie en geo-informatie.

In verband met een personeelsbijeenkomst op
donderdag 13 november, sluiten het gemeentehuis
en het afvalbrengstation deze dag om 13.00 uur.
Ook de servicelijn is vanaf 13.00 uur niet bereikbaar.

Meer informatie over de 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 ook van harte
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

U kunt uw zaken ook vanuit huis regelen. Met de
website www.derondevenen.nl biedt de gemeente
De Ronde Venen u service aan huis. Het digitale
loket is 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u

geopend. U kunt een groot aantal gemeentelijke
diensten en producten online aanvragen of het
aanvraagformulier invullen, printen en verzenden.
In de Webwinkel kunt u met DigiD volledig digitaal
producten aanvragen en betalen.
Via www.derondevenen.nl kunt u regelmatig
kennisnemen van het voorgenomen beleid en blijft
u op de hoogte van lopende projecten met diverse
mogelijkheden voor inspraak.
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Agenda Rondeveense tafelgesprekken van
de raad van de gemeente De Ronde Venen op
donderdag 13 november 2008 in het gemeentehuis

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

Van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Herziening Algemene
Plaatselijke Verordening De
Ronde Venen.
(Raadsvoorstel nr. 0079/08)
De Algemene Plaatselijke
Verordening De Ronde Venen is
laatstelijk vastgesteld in 2005 en
aan herziening toe.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer S. Harmens
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Onderwijshuisvestingsprogramma 2009.
(Raadsvoorstel nr. 0081/08)
Schoolbesturen dienen eens
per jaar aanvragen in voor een
voorziening in de huisvesting. Op
basis hiervan heeft het college
het huisvestingsprogramma
2009 vastgesteld. De raad wordt
gevraagd de nodige middelen
beschikbaar te stellen.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Brief Ministerie van
Binnenlandse Zaken over
besluit afdoening verzoek tot
vernietiging van het besluit
van de raad over aankoopplan
Marickenland.
Op verzoek van fractie
GemeenteBelangen op de
agenda geplaatst.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer S. Harmens
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Samengaan GGD Midden
Nederland en GGD Eemnes.
(Raadsvoorstel nr. 0084/08)
In dit voorstel wordt ingegaan
in de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
GGD Midden Nederland
en de toetreding van de 7
Eemland gemeenten tot deze
gemeenschappelijke regeling.

PAUZE
Van 21.00 tot 22.00 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Speelvoorzieningen.
(Raadsvoorstel nr. 0073/08)
In april 2003 werd de Notitie
Speelruimtebeleid door de raad
vastgesteld. Nu blijkt dat er voor
de uitvoering van dat beleid een
structurele budgetverhoging van
€ 88.928 naar € 141.847 per
jaar nodig is.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Werkplan Nuchter Verstand.
Op verzoek van fractie
ChristenUnie/SGP op de agenda
geplaatst om hierover met het
college nader van gedachten te
wisselen.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Gemeentelijk Rioleringsplan
GRP3. (Raadsvoorstel
nr. 0077/08)
Het gemeentelijke
rioleringsplan omvat de
gemeentelijke rioleringszorg,
waarin alle wettelijke taken
die voortkomen uit de wet
verankering en bekostiging
van gemeentelijke watertaken
worden uiteengezet. In dit
plan worden de gemeentelijke
beleidslijnen uitgezet van
de huidige (verbrede)
rioleringszorg. Dit plan omvat
tevens een kostendekkende
middelenparagraaf, waarin
rioolrechtberekeningen voor
zowel de planperiode 20082012 als voor de lange termijn
(minimaal tot 2016) zijn
uitgevoerd.

Takkendag op donderdag 6 november 2008
Tweemaal per jaar wordt grof tuinafval aan huis ingezameld. Dit jaar is
op donderdag 6 november de tweede takkendag van 2008. Tijdens deze
takkendag kunt u uw grof tuinafval gratis aanbieden langs de openbare
weg.
Om de inzameling van het grof tuinafval goed te laten verlopen, zijn voor
deze takkendag een aantal spelregels opgesteld:
• Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare weg
ligt, want dan begint de inzameling. Bied het pas op de inzameldag
zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of dat anderen er los
tuinafval bij leggen.
• Bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare
bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Los tuinafval wordt NIET
meegenomen.
• Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.
• Verpak het grof tuinafval niet in plastic of dozen; de inzameldienst
neemt het afval dan niet mee.
• De bundels mogen niet langer dan 150 cm. en niet zwaarder dan 20
kilo zijn.
• Bied tijdens takkendag alleen grof tuinafval aan. Fijn snoeiafval en
tuinafval dat niet te bundelen is, hoort in de gftcontainer. Dit kunt u op
takkendag dus niet aanbieden met het grof tuinafval.

Het belgebied

In het belgebied wordt grof tuinafval alleen opgehaald als het vooraf is
aangemeld. Bewoners van het belgebied dienen grof tuinafval uiterlijk
woensdag 5 november vóór 16.00 uur aan te melden via de Servicelijn, tel.
(0297) 29 18 00. Op de afvalkalender 2008 kunt u zien welke straten tot
het belgebied behoren.

Inzameling kunststof verpakkingen
De volgende inzameling vindt plaats op vrijdag 7 november 2008.

Wanneer en hoe laat kunt u de speciale afvalzak
aan de weg zetten?
•

•

•

Zet de speciale afvalzak op vrijdag 7 november 2008 uiterlijk om 07.30
uur aan de openbare weg. Ook al komt de inzamelauto gewoonlijk veel
later, dan kan het voorkomen, bv. door inzet van extra auto’s, of het
veranderen van de route, dat de inzamelauto om 07.30 uur bij u langs
komt. Als er op dat moment geen afvalzakken worden aangeboden,
komt de inzamelauto op een later tijdstip niet terug om uw afvalzak
alsnog op te halen.
Het is gebleken dat veel burgers de afvalzak pas buiten zetten als de
inzamelaar de straat in komt of langs rijdt. De kans dat u dan te laat
bent is heel groot. Zorg er daarom voor dat de afvalzak uiterlijk om
07.30 uur aan de openbare
weg staat.
Biedt de speciale afvalzak
vooral goed zichtbaar aan
voor de inzamelaar.

Vragen?

Mocht u vragen, klachten en/
of opmerkingen hebben over de
inzameling wordt u vriendelijk
verzocht de Servicelijn te bellen
(0297-29 18 00), zodat hierop dan
zo goed mogelijk ingespeeld kan
worden. Voor extra afvalzakken
kunt u terecht bij de Servicelijn of
op het afvalbrengstation en bij de
receptie van het Gemeentehuis.

Stichting Spel en Sport 55 plus organiseert een fitheidstest voor
senioren op zaterdagochtend 22 november. Onder deskundige
leiding van Sport Service Midden Nederland wordt in sportzaal de
Eendracht in Mijdrecht uw lichamelijke conditie getest. Speciaal
voor alle Rondeveners boven de 55 jaar, die niet- of weinig actief
zijn met “sporten”, maar wel iets aan beweging willen doen, wordt
deze ochtend georganiseerd. Deze fittest is een eerste stap naar
een sportief actief leven. Regelmatig bewegen is voor ouderen
noodzakelijk. Denk daarbij o.a. aan het voorkomen van suikerziekte.
Indien gewenst kunt u zich direct na afloop opgeven voor één van de
sportlessen van de stichting.
Tijdens de, voor iedereen uitvoerbare, fitheidstest wordt uw
motorische fitheid gemeten via diverse testonderdelen, te beginnen
met een bloeddrukmeting. De test wordt afgesloten met een
gesprek waarin aan de hand van de testresultaten een persoonlijk
bewegingsadvies wordt afgegeven.
Deelname kost E 4,00. U kunt zich opgeven voor de fitheidstest bij
Gerard Monshouwer, via tel. (0297) 28 78 52 of bij Claudia Prange,
via tel. (0297) 24 10 59.

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.
6 november 2008
Concert Neva Enseble

In de R.K. Kerk van Mijdrecht-Wilnis treedt het Neva Ensemble uit
Sint Petersburg op met een gevarieerd programma, bestaande uit
Russische kerkmuziek, volksliederen en licht klassiek repertoire.
Na afloop van het concert wordt door de zangers zelf gecollecteerd
bij de uitgang van de kerk. Locatie: R.K. Kerk van Mijdrecht-Wilnis.
Aanvang: 20:00 uur. Toegang: Gratis.

8 november 2008 en 9 november 2008
Toneelvoorstellingen “Ameezing” van ALTOVI

‘Ameezing’ Een toneelvoorstellingen van ALTOVI (toneelvereniging
(Vinkeveen). Locatie: De Boei in Vinkeveen.
Aanvang; Avondvoorstellingen starten om 20.15 uur,
middagvoorstelling start om 14.30 uur. Toegang: €8,00.

12 november 2008
Themamiddag Fossielen NME centrum de Woudreus

In NME centrum de Woudreus is een themamiddag Fossielen waar
kinderen van 9-11 jaar aan deel kunnen nemen. Tijdens deze middag
kunnen kinderen kijken
naar fossielen, krijgen
ze uitleg en kunnen ze
zelf fossielen afdrukken.
Opgeven verplicht, voor 8
november. Locatie: NME
centrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28A,
Wilnis. Aanvang: 13.3016.30 uur. Informatie:
(0297) 27 36 92.

Teleweide:

Beeldschermcontact
in kleine kernen

Op 16 oktober 2008 ondertekenden de SUW-partners, de Rabobank, Zuwe
Zorg en de bibliotheken van Utrecht West de intentieverklaring Teleweide.
Kern van het project is dat inwoners van de kleine kernen in hun eigen dorp
informatie en diensten kunnen ontvangen via een digitaal loket.
De partners van Teleweide binden zich aan het besluit om samen een
netwerk van digitale loketten te ontwikkelen, waarin zij allemaal hun
diensten en producten kunnen aanbieden.

Digitale loketten

De gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Lopik,
Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden, die samenwerken in het
Samenwerkingsverband Utrecht West (SUW), kampen allen met de
vraag hoe de leefbaarheid en de dienstverlening in de kleine kernen
kunnen worden gegarandeerd. Voorzieningen als dorpshuizen en de
bibliobus verdwijnen. De gedachte achter Teleweide is dat bewoners een
aantal diensten kan afnemen via het digitale netwerk. In dorpshuizen,
servicepunten of soortgelijke locaties in kleine kernen wordt apparatuur
geplaatst zodat dorpsbewoners daar digitaal informatie, producten en hulp
kunnen ontvangen. Via een beeldscherm en andere apparatuur kunnen
ze contact leggen met een aantal aanbieders van diensten en informatie.
Dat kunnen diensten en informatie zijn van de gemeenten in Utrecht
west, Rabobank, Zuwe Zorg, bibliotheek of woningcorporatie. Ook andere
aanbieders kunnen zich bij het project aansluiten.

Samenwerking

estafetteproject.nl

Fitheidstest voor
55 plussers in
De Ronde Venen

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.

Afsluiting kruispunt Baambrugsze
Zuwe-Vinkenkade-Groenlandsekade
Op donderdag 6 en vrijdag 7 november wordt het kruispunt van de
Baambrugse Zuwe - Vinkenkade - Groenlandsekade afgesloten in verband
met groot onderhoud. De afsluiting vindt op beide dagen plaats van 07.00
uur tot ongeveer 17.30 uur. Ook op maandag 10 en dinsdag 11 november
zal het kruispunt worden afgesloten voor het verkeer van 07.00 tot
ongeveer 17.30 uur.

Overzicht werkzaamheden:
-

Donderdag 6 november en vrijdag 7 november:
verwijderen asfalt en vervangen waterleiding.
- Vrijdag 7 november na ongeveer 17.30 uur:
De kruising is open en er kan over de funderingslaag gereden worden.
- Zaterdag 8 november en zondag 9 november:
De kruising is open voor het verkeer.
- Maandag 10 november en dinsdag 11 november: Het kruispunt wordt
weer afgesloten in verband met asfaltwerkzaamheden en afrondingen
(markeringen,bermafwerking etc.).
- Het ophogen van het kruispunt wordt op maandag gerealiseerd,
de asfaltwerkzaamheden vinden plaats op dinsdag.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden met zich
meebrengen. Met vragen over de werkzaamheden kunt u, ook buiten
kantoortijden, bellen naar dhr J. Overbeek, tel. (0297) 21 18 63.

Niet alleen gemeenten bieden hun diensten graag digitaal aan, ook
Rabobank, Zuwe Zorg, de bibliotheken en woningcorporaties zoeken
naar manieren om hun publiek in de kleine kernen te kunnen blijven
bedienen. Zo werken de gemeenten aan een digitaal Wmoloket en wil
Zuwe Zorg een zorgkanaal ontwikkelen voor op televisie. Die zoektocht
bracht de Teleweidepartners samen. Voor digitale dienstverlening is
wel een snelle verbinding nodig. Daarom wordt op strategische plekken
in de kleine kernen, zoals bijvoorbeeld de dorpshuizen, breedband
aangelegd. Daarmee verbetert de levensvatbaarheid van dorpshuizen en
de leefbaarheid in de kern. De provincie Utrecht subsidieert Teleweide
tot 1 juni 2009. In deze periode worden al enkele kernen voorzien van
een digitaal loket. Geleidelijk aan zullen de meeste kleine kernen van
apparatuur worden voorzien. Nu de intentieverklaring is ondertekend begint
het project met de concrete inrichting van de eerste loketten.

Voordelig verzekerd
via de gemeente
De gemeente De Ronde Venen biedt in samenwerking met Zorg
en Zekerheid een collectieve ziekte-kostenverzekering. Het is
een basisverzekering plus aanvullende ziektekostenverzekering.
De premie is laag omdat de gemeente een bijdrage voor de klant
betaald. U kunt van deze ziektekostenregeling gebruik maken als u
een minimuminkomen heeft (110% bij-standsinkomen) en niet teveel
eigen vermogen. Overstappen van verzekering kan alleen per 1
januari. Het is daarom belangrijk om in november aan te geven dat
u wilt overstappen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie
Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente De Ronde Venen of bij een
van de Servicepunten.
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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.

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 aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.	Ontvangst
				
datum
Mijdrecht
Groot Mijdrechtstraat 15
Industrieweg 56
Vinkeveen
Groenland 21
Wilnis
Burg. van Baaklaan 27
Geerkade 38
Oudhuijzerweg 75

Gedeeltelijk veranderen indeling
interieur en gevelopeningen
Veranderen van de westgevel

Lichte bouwvergunning

2008/0628

20-10-2008

Reguliere bouwvergunning

2008/0624

14-10-2008

Vergroten van de woning
(aanbouw voorzijde)

Lichte bouwvergunning

2008/0613

10-10-2008

Vergroten van een woning met een serre
Vergroten van een rundveestal
Vergroten van de woning en plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2008/0629
2008/0639
2008/0633

21-10-2008
27-10-2008
20-10-2008

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.)
Rectificatie
In de publicatie van 29 oktober 2008 stond bij Verleende bouwvergunningen Ambachtsherensingel. Dit moet zijn: Ambachtsherensingel 1.
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ná 1 juli 2008.
Met ingang van 6 november 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:
Straatnaam
Mijdrecht
Prinses Irenelaan 5
Vinkeveen
Herenweg 40a

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.	Opm.

Vergroten van een woning
met een dakopbouw

Reguliere bouwvergunning

2008/0551

A

Gebruik van de buitenruimte voor
buitenschoolse opvang

Ontheffing van het
bestemmingsplan

2008/0532

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke
ordening.
- Onder B te verlenen onder toepassing van een projectbesluit ingevolge artikel 3.10 van de 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 in 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 mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Derde Zijweg 8

Oprichten van een machineberging

Bouwvergunning

2008/0612

Verzenddat.
vergunning
28-10-2008

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 vrijstelling
Ingediend voor 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Diamant 9

Vergroten van een garderoberuimte

Bouwvergunning

2008/0370

Verzenddat.
vergunning
23-10-2008

Vinkeveen
Groenlandsekade 35, 35a Vernieuwen en verplaatsen van een brug

Bouwvergunning

2008/0335

28-10-2008

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.
Kapvergunningaanvragen
De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor
Straatnaam
Soort boom
Reden
Gemeentelijke bomen
		
Mijdrecht			
Beltmolen naast nr. 29
1 sierkers
dichte stand op de erfgrens
Energieweg voor nr. 14
1 berk
aanleg inrit
Energieweg naast nr. 110
4 esdoorns
dichte stand op de erfgrens
Jade naast nr. 1
1 els
dunning
Kievit naast nr. 29
1 esdoorn en 1 eik
dichte stand op de erfgrens, dunning
Kievit naast nr. 49
1 sierkers
dichte stand op de erfgrens
Ondernemingsweg schuinvoor nr. 3
1 plataan
opdrukken verharding
Vinkeveen			
Bijleveld naast nr. 37
1 els
dichte stand op de erfgrens, opdrukken fundering
Heulweg schuinvoor nr. 7
1 berk
herstel riool
De aanvragen liggen van 5 november tot 19 november 2008 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. Ingediende reacties
zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Verkeersbesluit Prins Bernhardlaan Vinkeveen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft
de volgende verkeersmaatregel: Het instellen van een parkeerverbod, aan de linkerkant van de Pr. Bernhardlaan, gezien vanaf de
Herenweg tot het einde van de Pr. Bernhardlaan, voor de duur van maximaal 15 maanden gedurende de bouwwerkzaamheden.
Tevens zal de blauwe zone op de Pr. Bernhardlaan voor de duur van het parkeerverbod opgeheven worden. De Pr. Bernhardlaan
wordt tijdens de bouwwerkzaamheden opgedeeld in 2 rijbanen, 1 voor de aanwonenden en 1 voor het bouwverkeer. Vanwege
de beperkte ruimte voor de toegangsweg naar de woningen zal er daarom een parkeerverbod ingesteld worden. Zo kan gegarandeerd worden dat de woningen bereikbaar blijven.Dit besluit ligt met ingang van 6 november gedurende een termijn van zes weken
ter inzage in het gemeentehuis.
Een tijdelijke bouwplaatsinrichting aan De Heulweg VInkeveen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 oktober 2008 een vergunning ingevolge van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005 (APV) hebben verleend, voor een tijdelijke bouwplaatsinrichting aan de
Heulweg in Vinkeveen, dit in verband met renovatiewerkzaamheden van woningen van Westhoek Woondiensten. De vergunning
geldt in de periode vanaf 3 november 2008 t/m 27 februari 2009.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning
is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar gemaakt, een
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij ambtshalve een beschikking hebben afgegeven voor het wijzigen van de voorschriften bij de milieuvergunning van:
- voor een productvervaardigings- en afvulbedrijf op het perceel Constructieweg 25a, 3641 SB te Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 6 november tot en met
18 december 2008 ter inzage. Tot en met 18 december 2008 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt
dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist.
Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen/adviezen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het
ter inzage gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht, tijdens openingstijden;
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker
van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641.
2. bij hen meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur zijn binnengekomen van:
- A. Boer voor het uitbreiden/wijzigen van een melkrundveehouderij waarop het Besluit landbouw milieubeheer van
toepassing is, op het perceel Mijdrechtsedwarsweg 15, 3648 BR te Wilnis;
- Loonbedrijf Straathof BV voor het uitbreiden/wijzigen van een loonbedrijf voor land- en tuinbouw waarop het Besluit
landbouw milieubeheer van toepassing is, op het perceel Tienboerenweg 20 B, 3641 RA te Mijdrecht;
- Van Dam bedrijfsdiensten B.V. voor het uitbreiden/wijzigen van een schoonmaak- en ongediertebestrijdingsbedrijf
waarop het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer van toepassing is, op het perceel Rendementsweg 2 L,
3641 SK te Mijdrecht;
- J.A. Half voor het van toepassing worden van het Besluit landbouw milieubeheer voor een kleine pensionstal op het
perceel Amstelkade 110 A, 1427 AS te Amstelhoek.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te
brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst
een afspraak te maken.

Welkom in onze natuurgebieden!

Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? Help ons
mee de natuur te beschermen en word Beschermer van
Landschap Noord-Holland: vanaf ` 20,- per jaar ontvangt
u een Beschermerspas met gratis toegang tot onze natuurgebieden, onze Natuurgids en 4x per jaar ons tijdschrift.

www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !
Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op. Ik machtig Landschap NoordHolland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van `............... (min. ` 20,-)
van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Ja, ik word Beschermer!

Voorletter(s):

m/v

Achternaam:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:

Tel:

E-mailadres:
Bank/girorekening:
Handtekening:
9032

Stuur deze bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263,
1900 VB Castricum
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

MORPHEUS 60 JAAR!
PROFITEER N

60 JUBILEUM

U VAN DE

AANBIEDING

EN!

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!
BOXSPRINGS
TIENERBEDDEN

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Forli (2)

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Knotgroep Uithoorn
zaagt verder
Uithoorn - Zaterdag 8 november
gaat Knotgroep Uithoorn aan de
slag langs de Watsonweg in Uithoorn. Daar mogen veel wilgen en
elzen weer geknot worden. De vrijkomende takken worden op een
mooie takkenril gelegd waarin veel
dieren weer beschutting zullen vinden. Al met al wordt het weer een
intensieve zaagochtend.
Iedereen die zin heeft in een leuke,
actieve ochtend in de natuur, is van

harte welkom. Om 9.00 uur verzamelen in de Werkschuur op de hoek
van Elzenlaan en Boterdijk. Goed
gereedschap en werkhandschoenen heeft de Knotgroep voor u.
Zorg zelf voor stevige schoenen of
laarzen. En voor een mok en lepel:
voor de koffie of thee om 10.30 uur
en voor de soep om 13.00 uur.
Voor meer informatie: Bert Schaap
0297-565172.

Stuntverkoop sportkleding
bij Amstelhof Health Club
Uithoorn/De Kwakel - Op vrijdag
7 november en zaterdag 8 november a.s. organiseert Intersport DUO
wederom een stuntverkoop bij Amstelhof Health Club aan de Noorddammerweg 30 te Uithoorn (vanaf
de N201 te zien).
Tijdens deze stuntverkoop wordt
een enorme partij sportkleding en
–artikelen aangeboden met kortingen die oplopen tot maar liefst 70%.
Het assortiment zal bestaan uit winterjacks, sweaters, truien, pants, fitnesskleding, runningkleding, skibroeken, ski-pulli’s, kindersportkleding, tassen, moonboots, mutsen, sjaals, handschoenen, hockeysticks, squashrackets en badmin-

tonrackets.
Wederom heeft Intersport Duo beslag weten te leggen op een monsterpartij O’Neill kleding, welke aangeboden wordt met minimaal 50%
korting.
U bent van harte welkom op vrijdag 7 november van 14.00 tot 21.00
uur en op zaterdag 8 november van
10.00 tot 15.00 uur. Deze dagen is
de stuntverkoop gratis toegankelijk
voor iedereen.
Locatie stuntverkoop Intersport
DUO: Amstelhof Health Club,
Noorddammerweg 30 in Uithoorn/
De Kwakel

Expositie waterfoto’s
De Ronde Venen - Stromend, opspattend, druppelend. In allerlei vormen is water door de leden van fotoworkshop de Ronde Venen vastgelegd. De foto-expositie met als thema ‘water’ is de gehele maand november te zien in het Gezondheidscentrum aan de Croonstadtlaan.
Een rots breekt de golf in een waaier van ontelbare druppels. Op het
riet liggen waterdruppels als balletjes te wachten op beweging of verdamping. Water is een prachtig ele-

ment en een prachtig fotomodel.
Het is ook overal om ons heen: als
condens op de ruit of als spiegelend
oppervlak in de regenton.
Deze verscheidenheid aan verschijningsvormen en de visie van de fotograaf hoe dit in beeld te brengen,
hebben geresulteerd in een zeer gevarieerde foto-expositie. De moeite
van het bezoeken waard.
Voor meer informatie:
www.fotoworkshop.nl

In eerdere afleveringen heb ik u verteld over Annalena, over het Comitato
in Forli, over de vredesbeweging in Kenia en over de nieuwe Keniaanse
minister voor de ontwikkeling van noord Kenia.
In het eerste weekend van oktober jl. bracht de nagedachtenis aan Annalena ons bij elkaar en ik zal u later nog uitleggen hoe belangrijk dat is
geweest voor het onderwijs in Wajir.
Het was op 5 oktober vijf jaar geleden dat Annalena in Somaliland werd
vermoord en het Comitato had een aantal plechtigheden en bijeenkomsten
georganiseerd om haar te herdenken. Overal in Forli hingen grote posters
om de bevolking hier op te attenderen.
Het Comitato had hiervoor minister Mohamed, mevrouw Halima Shuria (van
de vredesbeweging) en onze Stichting Welzijn Wajir uitgenodigd.
Er stond ons een heel team van jonge vertaalsters Italiaans-Engels ter beschikking, want in Italië wordt nog weinig Engels gesproken.
Op ons advies, tijdens ons bezoek vorig jaar, heeft het Comitato zich nu ook
nadrukkelijk op de jeugd gericht, want het bleek moeilijk om jongeren in
Forli te interesseren in ontwikkelingsprojecten.
Er waren drie herdenkingsbijeenkomsten: een herdenkingsmis in de kathedraal van Forli met de bisschop, een bijeenkomst met de burgerlijke autoriteiten en een publieke bijeenkomst in de aula van de universiteit.
Die bijeenkomst met de burgerlijke autoriteiten ging vergezeld van vaandels, ‘hoge’ uniformen en sjerpen. En uiteraard veel toespraken.
Onze vertaalsters hadden het druk.
Onze stichting was gevraagd om aan het programma in deze bijeenkomsten
een aandeel te leveren om te vertellen over Wajir en over wat wij daar gemerkt hadden van het werk van Annalena.
Dit eervolle verzoek hebben we van harte ingewilligd. Zowel in de stampvolle kathedraal als tijdens de andere bijeenkomsten heeft onze stichting
het woord gevoerd.
Overdag hebben we samen met minister Mohamed en Halima in twee
teams acht voordrachten gehouden op scholen en academies in Forli en
dat was een goed idee, want het bleek hoe weinig de jeugd van Forli wist
van die grote dochter van die stad.
In de uren die overbleven werd intensief overlegd over de toekomst van Wajir en met name over het onderwijs. En daarover vertellen we u met plezier
meer volgende week.
Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Bingo bij O.A.S.E.
Uithoorn - Aanstaande donderdag 6 november a.s. zal bij Stichting
O.A.S.E. weer bingo gespeeld worden. Er wordt gestart om 14.00 uur,
maar de zaal is om 13.30 uur open.

Er zijn weer mooie levensmiddelenpakketten en andere leuke prijzen te
winnen. O.A.S.E. kunt u vinden aan
de Arthur van Schendellaan 100a,
achter sporthal De Scheg.
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Laatste Hobby Markt
Uithoorn - Zaterdag 8 november
zal de bekende Uithoornse Hobby
Markt voor het laatst plaatsvinden
in winkelcentrum Zijdelwaard in
Uithoorn. Van 09.00 tot 16.30 uur. Er
zijn ook dit jaar weer nieuwe deelnemers met hobby`s die niet eerder te zien waren. In totaal zijn er 23
verschillende hobby`s te zien.
De markt staat er dit keer voor het
twintigste jaar en zij hebben dan
ook gemeend dit een feestelijk tintje te moeten geven.
Voor alle kinderen is er een gratis
verrassing. Dit is mogelijk gemaakt
door de Gemeente Uithoorn, die hen

een waarderingssubsidie heeft toegekend. Wat het is, blijft natuurlijk
een verrassing. U zult het zien aanstaande zaterdag 8 november.
Tevens heeft de organisatie besloten dat dit de laatste Hobby Markt
zal zijn. Soms is het beter om op een
hoogtepunt te stoppen. Er zijn deelnemers die al vanaf het ontstaan
van de Hobby Markt meedoen, zij
zijn dan ook medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de Hobby Markt. Daar zijn ze dan ook echt
heel trots op.
Ook het enthousiaste publiek willen

zij heel hartelijk bedanken voor hun
belangstelling. Er zijn bezoekers die
speciaal naar Uithoorn komen voor
de Hobby Markt.
Tevens gaat hun dank uit naar de
winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard, die het hen hebben gegund dat hun winkelcentrum z`n
deuren opende voor deze Hobby
Markt.
Rest hen iedereen welkom te heten op 8 november in Winkelcentrum Zijdelwaard en te genieten van
de vele mooie hobby`s waar u uitleg
kan krijgen over de techniek, maar
ook dingen kunt kopen.

Innerwheel AMU schenkt
viermaal 1.100,00 euro
Geschiedenis gospelmuziek in
gospelworkshop koor United
Regio - De avondgospel-workshop van het koor United op maandag 27 oktober, was een reis terug
in de tijd en genoot voldoende belangstelling.
Dirigent en pianist Rob van Dijk
leidde de avond met een boeiend

verhaal over de historische ontwikkeling van de Gospelmuziek met de
Afro-Amerikaanse slaven in de V.S.
Stukjes van oude gospelmuziek tot
modern muziek waren ook te beluisteren. Rob van Dijk is bekend als
een van de pioneers and promotors

Regio - Op woensdag 1 oktober jl.
heeft Innerwheel AMU aan vier verschillende goede doelen 1.100,00
euro geschonken. De Innerwheel
AMU (Aalsmeer, Mijdrecht, Uithoorn) is een serviceclub, die bestaat uit de partners van de Rota-

ryclubleden.
Ook de Innerwheel is een landelijke
organisatie die nastreeft om gelden
bijeen te brengen voor de verschillende goede doelen, dit in combinatie met een gezellig samenzijn.

De goede doelen waaraan de Innerwheel haar geld heeft geschonken zijn KNGF Blinde Geleide Honden, Stichting Vrienden van Johannes Hospitium te Mijdrecht, Biezenwaard te Uithoorn en Moeder Verwendag te Aalsmeer.

van gospelmuziek in Nederland.
Het gospellied “Give me that old
time Religion” was door het koor
en gastzangers ingestudeerd en later uitgevoerd met veel enthousiasme. Het was een gezellig en succesvol project.

Dit laatste goede doel geniet minder bekendheid en behoeft een kleine uitleg. Moeder Verwendag is een
project van de Rotary Aalsmeer,
waarbij moeders van gehandicapte kinderen, die nauwelijks nog tijd
voor zichzelf vrij kunnen maken, op
uitnodiging van de Rotary, één dag
per jaar volledig in de watten worden gelegd.

Fotostudio Enjoy genomineerd
voor de DIPP Award 2008
Uithoorn - Ingrid van Heteren heeft
met succes meegedaan aan de DIPP
Award contest 2008. Deze wedstrijd
is een onderdeel van de Stichting
Dutch Institute of Professional Photography, gehouden onder de 90-tal
leden/fotografen.
Er waren 2 categorieën: 1. Portret en
Bruidsfotografie en 2. Publiciteitsfotografie en vrij werk. In beide categorieën had Ingrid ingestuurd maar
heeft tesamen met 5 andere fotografen in de categorie Portret een
nominatie ontvangen. Je moest vier
beelden insturen om mee te dingen
voor de Award.
De vier foto’s worden afzonderlijk
van elkaar, met punten per foto, beoordeeld. De punten van de vier foto’s per fotograaf worden bij elkaar
opgeteld en zo ontstaan de nominaties. Uiteindelijk is er een bronzen, zilveren en natuurlijk een gouden Award te winnen. Aankomend
weekend op de eindejaarsbijeenkomst in Garderen zullen tijdens de
feestavond op zondag 9 november
de winnaars bekend gemaakt worden.
Diegene die de gouden Award wint
in een van de twee categorieën en
de meeste punten behaalt wordt
eind van het jaar uitgezonden om
mee te doen aan een Live Portrait
Contest in Duitsland. Kortom, het
belooft een spannende avond te

Onlangs opgerichte Stichting Japthi:

Steun aan Mijdrechtse
ontwikkelingswerkster
Mijdrecht – Onlangs is de Stichting
Japthi opgericht. Het doel van de
Stichting is de ondersteuning van
het opvanghuis Japthi in Kundapura in een van de armste delen van
India. In het tehuis worden gehandicapte kinderen opgevangen, die
geen ouders meer hebben of door
hun ouders in de steek zijn gelaten. In dit tehuis is de Mijdrechtse
Maartje van den Brand werkzaam.
Zij is daar inmiddels een jaar actief.
Maartje van den Brand doet op dit
moment mee aan een wedstrijd van
de TV omroep Llink. In het kader van
een ledenwervingsactie van deze
worden!
Tevens zal Ingrid meedoen met de
bruidsalbumwedstrijd!
Voor het eerst zal ze meedoen met
een “mannen” bruidspaar! Alles wat
er in een trouwalbum hoort te zitten

zit erin verwerkt; stoer, romantisch,
stijlvol, eenvoud, maar bovenal liefde! En dat is net als bij een traditioneel bruidspaar het allerbelangrijkst
wat volgens Ingrid een goed bruidsalbum moet uitstralen!

Raadsvragen over plannen nat bedrijventerrein Amstelhoek

Financiële haalbaarheid is
medio februari bekend
De Ronde Venen – Begin oktober
heeft het college van burgemeester
en wethouders met een brief (een
zogeheten griffiebrief) de raad geïnformeerd over de gang van zaken
rond de plannen van een nat bedrijventerrein in de Amstelhoek. Na die
tijd heeft de raad weer vragen gesteld. Zij was namelijk benieuwd
naar de uitkomst van overleg tussen de gemeente en eventuele gegadigden.
Het college schrijft nu in haar brief
aan de raad hierover:
“De houding van de provincie
Utrecht en de ministeries van LNV
en VROM is voor het college aanleiding om in overleg te treden met de
geïnteresseerde ondernemers van
het natte bedrijventerrein in Amstelhoek. Het overleg is bedoeld om
de huidige interesse van de bedrijven te peilen. Tevens is het overleg bedoeld om de bereidheid na te
gaan om investeringen te doen in
de noodzakelijke vervolgonderzoeken. Eén van de onderzoeken is het
bepalen van de financiële haalbaarheid van het natte bedrijventerrein.”
Er wordt aangekondigd dat er een
overleg zal gaan plaatsvinden met
de geïnteresseerde ondernemers.

De afgelopen jaren zijn er verschillende acties geweest om geld bijeen te brengen; er zijn zelfgemaakte
koeien en varkens van stof verkocht,
er zijn golf- en bridgetoernooien georganiseerd en op de tweedehands
markt zijn spullen verkocht. Zij heeft
besloten het bijeengebrachte geld
aan vier verschillende doelen te
schenken.

Op het moment van het versturen
van de griffiebrief had dit overleg
nog niet plaatsgevonden. Dit overleg heeft op 6 oktober jl. plaatsgevonden.
De vragen
Vraag 1: Welke bedrijven zijn benaderd en wanneer?
De volgende bedrijven zijn op
maandag 29 september jl. uitgenodigd voor de bespreking van 6 oktober jl.: Pothuizen BV uit Amstelhoek,
Heibedrijf Kool uit Wilnis (tevens
al gevestigd op het huidige bedrijventerrein), Zand- en grindhandel
De Rooij uit De Hoef, Cementbouw
(reeds gevestigd op het bedrijventerrein) en De Adelaar uit Vinkeveen
en Mijdrecht.
Vraag 2: Welke bedrijven zijn NIET
benaderd?
Dit zijn de bedrijven waarmee al geruime tijd overleg wordt gepleegd
over het natte bedrijventerrein Amstelhoek. Alle bedrijven zijn uitgenodigd en alle bedrijven waren tijdens
het overleg aanwezig.

Vraag 3: Wat is de exacte vraagstelling geweest?
De volgende vraagstelling was opgenomen in de uitnodiging:
“De gemeente zal u tijdens dit overleg informeren over de houding van
de provincie Utrecht en de ministeries van LNV en VROM ten opzichte van het bedrijventerrein. De gemeente heeft inmiddels duidelijkheid verkregen over deze houding.
Daarnaast wil de gemeente de vervolgstappen doorlopen.”
Vraag 4: Voor welke datum moeten
de bedrijven uitsluitsel geven?
De gemeente heeft aangegeven
duidelijkheid te wensen over de bereidheid van de ondernemers onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid van het project en
een gezamenlijk (ondernemers onderling) plan op te stellen.
De gemeente heeft gevraagd in de
week van 13 tot en met 17 oktober
te reageren of deze bereidheid er is.
De gemeente stelt een termijn van
3 tot 4 maanden om de financiële
haalbaarheid uit te zoeken en met
een gezamenlijk plan te komen”, aldus het college.

omroep is een aantal promotiefilmpjes gemaakt van ontwikkelingsprojecten in de derde wereld. Een van
de filmpjes gaat over het werk van
Maartje in India. Mensen die zich
aanmelden als lid van Llink kunnen
op één van die projecten een stem
uitbrengen. Dat kan nog tot en met
7 november a.s.
De vijf projecten met de meeste
stemmen komen in de finale. Tijdens een live uitzending op 20 november zal bepaald worden welk
van de vijf projecten als eindwinnaar
uit de bus komt. Dit project komt in
aanmerking voor een flinke finan-

ciële ondersteuning. Wanneer men
het werk van Maartje wil steunen
door op haar te stemmen kan dat
via de website www.Llink.nl. Vervolgens de rubriek “bekijk alle filmpjes” aanklikken, het filmpje ‘weeshuis voor gehandicapte kinderen in
India’ aanklikken en de instructies
volgen. Het filmpje op Llink geeft
een goede indruk van het opvanghuis en haar bewoners. Maartje van
den Brand houdt ook zelf een website bij waar ze regelmatig verslag
doet van de gang van zaken in het
weeshuis. Dat is te zien op:
maartjevdbrand.waarbenjij.nu.

Kees van Beijnum op
bezoek bij Venen Literair
Vinkeveen - Vanaf vrijdag 7 november zijn de kaarten in voorverkoop verkrijgbaar voor de avond
die Venen Literair organiseert met
de schrijver Kees van Beijnum. Hij
komt op vrijdag 21 november naar
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen, aanvang 20.00 uur. De kaarten kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar bij de bibliotheken in De Ronde Venen en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en The Readshop in
Vinkeveen. Oorspronkelijk zou Van
Beijnum al begin 2006 naar Vinkeveen zijn gekomen, maar helaas
moest hij die avond afzeggen. Venen Literair is blij hem nu te mogen ontmoeten. Temeer omdat in
zijn laatste boek “Paradiso” de dijkdoorbraak van enige jaren geleden

in Wilnis mede de inspiratie was
voor deze roman, die gaat over een
man die zijn vrouw wil vertellen, dat
hij haar gaat verlaten voor een ander. De man gaat op zoek naar zijn
vrouw, die in de consternatie van de
dijkdoorbraak en het onderbrengen
van de getroffen bewoners in een
sporthal, lijkt te zijn verdwenen. Van
Beijnum’s jeugd speelde zich af tegen het decor van de Amsterdamse rosse buurt. Hij debuteerde in
1991 met “Over het IJ, reconstructie van een moord”, een literaire reportage over een waar gebeurde
moord. Zijn romandebuut volgde in
1994 met “Hier zijn leeuwen” over
een oude man in een psychiatrische
inrichting, die zich gebeurtenissen
uit zijn verleden herinnert. Het gro-

te publiek zorgde voor de doorbraak
in zijn carrière door massaal zijn roman “Dichter op de Zeedijk” te lezen. Hij is ook de schrijver van “Oesters van Nam Kee”, het in 2002 verfilmde boek met Katja Schuurman
en Egbert-Jan Weeber in de hoofdrollen. Andere romantitels van van
Beijnum zijn nog: De Ordening, De
Vrouw die alles had en Het verboden pad. Naast het schrijven van romans schreef Kees van Beijnum scenario’s voor diverse tv-films. Voor de
verfilming van zijn eigen boek ‘Dichter op de Zeedijk’ kreeg hij in 1999
het Gouden Kalf. Informatie over deze avond of over Venen Literair kunt
u krijgen van Anneke van Gessel,
tel. 0297-261382 of van Erwin Horwitz, tel. 02972-263195.

Vogelvereniging De Groenling
houdt weer een vogelshow
De Kwakel - De vogelliefhebbersvereniging “De Groenling” houdt
aanstaand weekend weer haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. De tentoonstelling zal plaatsvinden in de
sporthal van KDO te De Kwakel. Het
belooft ook dit jaar weer een grandioze show te worden. De openingstijden zijn: vrijdag 7 november van
20.00 tot 22.00 uur, zaterdag 8 november van 10.00 tot 18.00 uur en
zondag 9 november van 10.00 tot
16.00 uur. De opening van de tentoonstelling zal op vrijdag 7 novem-

ber door de burgemeester van Uithoorn, mevrouw Groen, worden verricht om 20.00 uur. Het heeft heel
wat voeten in aarde voordat ruim
400 vogels in keurig schone kooien in een mooi ingerichte sporthal
staan. Op woensdagavond beginnen de eerste voorbereidingen al en
op donderdagavond kunnen dan alle leden hun mooie vogels komen
inbrengen. Vrijdag komen er officiële keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogels naar KDO
om de vogels te keuren aan de hand

van de bondsrichtlijnen. Sommige vogels worden gekeurd uitsluitend op kleur en andere vogels op
vorm of postuur. Alle vogels moeten
in een goeie conditie zijn en er goed
verzorgd uitzien. De keurmeesters
bepalen ook welke vogel de uiteindelijke kampioen van de tentoonstelling wordt. Daarnaast zijn
er per soort ook nog prijzen te winnen. Dus kom gezellig langs om deze show te bekijken. Op zondagmiddag rond 15.00 uur vindt de trekking
plaats van de grote loterij.
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Expositie kunst als geschenk
in Fort aan de Drecht
Uithoorn - De tentoonstelling had
vroeger de naam ‘Kunst voor een
koopje” en was zoals de naam al
aangeeft bedoeld om betaalbare en
toch mooie kunst te exposeren en
die ook te verkopen. Dat was destijds in de Olievaer op een klein podium van enkele meters waar alle
kunstwerken bijeen stonden.

Drukbezocht Open Huis
Roekz Partycentrum
Vinkeveen - De Ronde Venen
heeft er een prachtige locatie bij
om feesten, bruiloften en partijen op stijlvolle en intieme manier
te vieren, namelijk Roekz Partycentrum aan de Herenweg 55 in
Vinkeveen, achter café De Twee
Heertjes.
Na vele maanden verbouwen en
opnieuw inrichten hielden de eigenaren Liza en Ron Roekel samen met hun zoon Benjamin en
hun team van medewerk(st)ers afgelopen zondagmiddag 2 november
op uitnodiging ‘Open Huis’. Dat lieten familieleden, vrienden, zakenrelaties en vaste klanten van Liza en
Ron zich geen tweemaal zeggen.
Om kort te gaan, het liep ‘massaal’
binnen bij hen. Een uitgerolde rode
loper in de steeg tussen de bebouwing en een welkomstwoord van
een medewerker buiten waren uitnodigend genoeg om nieuwsgierigen de weg naar binnen te wijzen.
Die werden voor wat betreft de ambiance niet teleurgesteld. Roekz
Partycentrum presenteert zich op
uitnemende wijze als een gezelli-

ge club waar tot 250 mensen kunnen genieten van ‘hun feest’, of dit
nu particulier is of zakelijk. De aankleding is stijlvol, klassiek met een
tikkeltje trendy. De kleuren zwart
en wit hebben de overhand met als
grootste decor een met ‘sterren’ bezaaide achterwand rondom de intieme dansvloer waarboven de studioverlichting haar pastelkleurige licht
over uitgiet. Overal gezellige hoeken
met tafels waaraan gezeten en gestaan kan worden.
Handig is de open keuken die
deel uitmaakt van de feestruimte en voorziet in de eigen catering
op niveau. Op een verhoogd podium is ruimte gecreëerd om heerlijk
te loungen. De kleur van het meubilair in fel rood en beige vormt een
mooi contrast met het zwart en wit
en de fraaie houtkleurige ruime bar
met tapkast waaraan je natuurlijk
ook kunt zitten.
Bij de voordeur zijn aparte ruimtes
gemaakt voor garderobe en de keurige toiletgroepen. De entree roept
verwachtingen op die binnen in de
intieme sfeer worden waargemaakt.

Aanwinst
Al met al keken de bezoekers hun
ogen uit, niet in de laatste plaats
vanwege de fraaie bloemstukken
die Liza en Ron werden aangereikt
ter gelegenheid van hun officiële
opening. Naast bekende Rondeveners die Liza en Ron al kenden uit
de tijd dat zij eigenaar waren van De
Plashoeve aan de Baambrugse Zuwe en Hoeve Landzicht in Nieuwerter Aa, gaven ook tal van mensen
uit de Amsterdamse uitgaanswereld
acte de présence. Onder hen ook
artiesten die voordien op de andere
locaties van Liza en Ron hun gasten
vermaakten met hun optredens en
inmiddels als goede vrienden worden gezien. Onder hen Wolter Kroes
met zijn echtgenote en kinderen,
Micky Harren, Robert Leroy, Wesley
Bronkhorst, Bram Koning, Quincy
Smolders e.a. Hun portretten hangen tegenover de bar aan de muur
als ware het een fotogalerij.
Liza en Ron hadden het te druk met
het ontvangen van hun gasten en
kregen nauwelijks de tijd om een
paar vragen te beantwoorden. Zij
gaven wel aan bijzonder verrast te
zijn met zoveel aandacht. Aan het
einde van de middag was hun partycentrum ‘afgeladen’, echter zonder
dat het zijn intieme karakter verloor
of dat dit ten koste ging van de gezelligheid. Integendeel.
“In december gaan we nog een keer
‘Open Huis’ houden. Maar nu voor
elke particuliere en zakelijke belangstellende uit De Ronde Venen.
Die kunnen dan vrij binnenlopen om
eens kennis te maken met dit nieuwe partycentrum en de mogelijkheden dat het biedt.
Tegen die tijd gaan we dat in de
krant bekend maken.” Aldus een
opgetogen Ron die handen en gesprekstof tekort kwam om al zijn
gasten te woord te staan. Roekz
Partycentrum is in de plaats gekomen van Hoeve Landzicht en kan
zonder meer worden gezien als een
aanwinst voor De Ronde Venen.

Fossielenmiddag voor de jeugd
Wilnis - Ben jij ook gek op fossielen en wilde je er altijd al
meer over weten? Kom dan op
woensdagmiddag 12 november naar het NME-centrum De
Woudreus.

(uit de buurt van Winterswijk) op
zoek gaan naar kleine fossielen
en deze onder de microscoop bekijken. Tenslotte mag je een mooi
fossiel uitzoeken en mee naar huis
nemen.

Van half 2 tot ongeveer half 4 is
er een speciale ‘fossielenmiddag’
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Eerst krijg je een korte uitleg over
wat een fossiel eigenlijk is. Vervolgens ga je een gipsafdruk maken
van een echt fossiel. Na de pauze
kan je in zogenaamd Miste-gruis

In september was er ook een fossielenmiddag. Vanwege de vele aanmeldingen is er een tweede middag georganiseerd. Er zijn
veel kinderen die zich in september al hadden aangemeld, maar er
is nog plek voor 8 kinderen.
Deze activiteit is gratis, maar je

moet je wel vooraf aanmelden. Wil
je meedoen, meld je dan snel aan,
want vol is vol.
Aanmelden kan t/m 10 november
via tel. (0297) 273 692 of
woudreus@milieudienstnwu.nl.
Vermeld hierbij je naam, leeftijd en
telefoonnummer. NME-centrum
De Woudreus vind je aan de Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis (achter
de Willisstee).
NB Het NME centrum is op
woensdagmiddag 12 november
alleen geopend voor deelnemers
aan de workshop!

Door de jaren heen is het aanbod
groter geworden en is de naam ook
veranderd in ‘kunst als geschenk’.
Het is nu een grote tentoonstelling geworden waar diverse kunstenaars hun producten exposeerden.
Burgemeester Berry Groen opende
de tentoonstelling met de hoop dat
de stormachtige ontwikkeling in de
economie geen invloed heeft op het
kooppatroon bij de expositie. Ook
noemde de burgemeester het eerste
nummer waar een prijs op was gevallen, namelijk 50 euro. Dat is ook
iets wat altijd met deze tentoonstelling is verbonden, namelijk een loterij. Vroeger werden de nummers
op de uitnodigingen gezet maar dan
moest je vaak lang wachten tot iedereen er was en soms kwamen de
genodigden ook niet allemaal. Nu
kreeg iedereen bij binnenkomst een
lot, waarvan de helft in een cadeautjesdoos met lint verdween en waaruit de burgemeester dus het eerste
lot haalde. Zo waren er schilderijen
te bewonderen zoals van Willem van
Buijtenen, waarbij de grijstinten een
belangrijke rol spelen. Maar ook
vrolijke schilderijtjes in rood, groen
en zwart met groene rand op een
bruin fond. De meest uiteenlopende figuren van papier-maché, Ineke Hoekstra met keramiek waarvan
de grondtoon crème is met als fleurig accent vrolijk gekleurde bloemen zoals verschillende tulpkandelaars die speciaal voor de tentoon-

stelling waren gemaakt. Van Marijke de Heer waren er schalen, vazen
en borden in wat rustiger tint. Mali Klein stond er met vrolijke figuren
uit papier-maché waarbij vooral de
verschillende houdingen opvielen in
diverse kleuren.
Halskragen
De halskragen van Liesbeth Gales
zijn heel decoratief en ook vrolijk
om te zien. In zwart, rood en paars
van wollige materialen. Bij Tanja Keijlewer-Koehler staat de spiritualiteit hoog. “Alles heeft zijn eigen verhaal en het werken met mijn handen heeft iets met meditatie te maken”.
Door haar man Richard leerde zij om
de ziel van iets te zien. “Voor hem
was er niets dat lelijk of waardeloos
was.” De sfeerlampjes in de Tiffany
techniek zijn heel bijzonder en bij de
lampjes is een waxinelichtje waardoor de kleuren nog mooier worden.
Deze techniek komt oorspronkelijk
uit Amerika. Vrolijke figuren aan de
fantasie ontsnapt zoals de Engelbewaarder van Liz Bruin. Aparte sieraden zijn te zien in een hoge vitrine
waar Marleen van de Kraats exposeerde. Marleen woont nu vier jaar
in Uithoorn en heeft daarvoor ook
enkele jaren in Uithoorn gewoond
maar komt oorspronkelijk uit Blaricum. Toen zij twintig was maakte zij
haar eerste sieraad. Daarvoor had
zij een hobbycursus gevolgd bij de
Stichting Kunstzinnige Vorming in
Amsterdam. Daarna ging zij naar de
vakschool waar zij de opleiding tot
edelsmid volgde. Dat eerste sieraad
was een hanger met een zelfgevonden schelpje erin verwerkt. Er liggen
zowel zilveren als gouden sieraden
en de prijzen variëren van 29 euro tot een echte uitschieter van 469

euro. “Ik begin met stukjes draad en
ga dan net zolang vijlen en zagen tot
ze het ontwerp hebben dat ik voor
ogen heb en dat passend is en dan
ga ik solderen.
Het materiaal haalt zij bij de groothandel. “Goud is makkelijker te bewerken dan zilver, maar het is wel
een stuk duurder. De inspiratie zit in
je hoofd. Ik houd van herhalende en
wiskundige vormen zoals een dubbel piramide. Ook haalt zij haar inspiratie uit de natuur zoals een foto
die zij zelf gemaakt heeft van riet.
Sieraad
Dat wordt dan weer verwerkt in een
broche of als hanger. Meestal werkt
zij een uur tot zes uur aan een sieraad. Het solderen gebeurt met een
kleine brander, een crème brulée brandertje en een grote brander
met een warmte van 700 à 800 graden.
Door het solderen komen er oxides op de materialen. Bij goud is dat
minder. Zilveren hangers, gouden
ringen en dus broches.
Frans Kortenhorst vertelt dat zij al
de maandag ervoor begonnen zijn
met opbouwen en dat er gekozen is
voor tafels, ook in verband met het
aantal kunstenaars en de verschillende kunstwerken.
Floris, ook afkomstig uit Uithoorn en
pianist en componist, speelde op de
piano puur improvisatie zoals hij het
zelf uitdrukt, popsongs, nine million bicycles, ragtime maar ook een
Chopin walsje een soort medley,
verder Those were the days en Memories en het bekende Don’t make
my Brown eyes blue. Klassiek toegankelijk met poppy ritme en jazzy stijl. Floris is nu bezig aan een
cd ‘Mindscapes’. De tentoonstelling
loopt nog tot en met 21 december.

Maatschappelijke stage geslaagd
Mijdrecht - Ontvangen worden door
wethouder Lambregts, meedenken
met de plannen voor ”de Driehoek”
en vervolgens een Cruijff toernooi
leiden en begeleiden, dit waren de
ingrediënten voor de maatschappelijke stage voor de leerlingen uit klas
Atheneum 2b.
Na de ontvangst en een uitleg van
de beleidsmedewerker van de ge-

meente wed een stuk grond ingetekend voor sportpark “de Driehoek”.
De groep die dit het best deed kreeg
een bon van Duo Sport.
Daarna een lekkere lunch op het
gemeentehuis en vervolgens naar
het Cruijff veld bij de Argon sportvelden. Hier werd met doelen gelopen, pylonen uitgezet en de laatste uitleg gelezen want er kwamen

tientallen zespersoonsteams van de
groepen zeven en acht voetballen.
De wedstrijden werden gefloten,
uitslagen naar de wedstrijdleiding
gebracht en het schema werd bijgehouden.
Uiteindelijk werden de finalewedstrijden gespeeld en om 17.00 uur
was het einde toernooi en einde van
een lange stagedag.

Met glasmozaïek werken
Mijdrecht - De herfst is aanstaande, de avonden worden
langer, tijd voor een mooie nieuwe hobby: werken met glasmozaïek.
Deze gelegenheid biedt de “Paraplu” aan alle inwoners van De
Ronde Venen.
Verdeeld over tweemaal twee avondsessies organiseert de Stichting ‘Paraplu’ twee workshops waarin deelnemers leren om mooie dingen te
maken met mooie kleuren glasmix.
Op 26 november worden olieflesjes (2 per deelnemer) bekleed met
glasmozaïek. Er wordt gewerkt met
een combinatie van glasmix, glastegels en glasdruppels naar keuze.
Voorbeelden ter inspiratie zijn aanwezig.
Op 3 december worden de fles-

jes
afgewerkt
met
speciaalvoeg voor glasmozaiek. Standaardkleur is wit
maar toevoegen
van kleur is een
optie. De flesjes
zijn voorzien van
lont en kunnen
gevuld worden
met lampenolie.
De kosten per
workshop bedragen slechts
18 euro.
De materiaalkosten 25 euro, maar
daar heeft men dan ook wat voor.
Voor meer informatie en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, tel.
0297-283908.

GroenLinks en de bussluis
Via e-mail kan men altijd terecht op het adres stichtingparaplu.nl of op de website
www.stichtingparaplu.nl, ook
voor het downloaden van een
inschrijfformulier.

GroenLinks heeft veel mailtjes
ontvangen van buurtbewoners
in de Meerwijk over de proef
om de bussluis open te stellen.
Graag wil GroenLinks aan de
buurtbewoners uitleggen waarom tot deze proef besloten is. Het
doel van de bijeenkomst is om te

vernemen wat er leeft aan ideeën
over het openstellen van de busbaan. Hiertoe wil GroenLinks met
de buurtbewoners over dit onderwerp spreken om vervolgens zorgvuldig haar definitieve standpunt
over het openstellen van de bussluis te kunnen bepalen.
Ze nodigen daarom iedereen van

harte uit voor een bijeenkomst
hierover op donderdag 13 november om 19.30 uur. De locatie is nog
niet bekend.
Wilt u komen? Stuur een mailtje naar: djzijl@xs4all.nl, dan
geven we u zo spoedig mogelijk de locatie door.
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Ook Hertha krijgt haar kunstgrasveld

Gemeenteraad wijst
voorstel college
af en wil toch
kunstgras

De Hypotheekshop helpt verhuizen

Samenwerkingsverband
met vijf partijen helpt
consument op weg
Mijdrecht – De Hypotheekshop is
een samenwerkingsverband aangegaan met vijf partijen, die zijn gespecialiseerd in verhuizen en alles
wat daarbij komt kijken. De samenwerking biedt klanten van De Hypotheekshop de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief een aantal
diensten af te nemen en producten
te kopen. Of het nu gaat om de verhuizing zelf, de keuken of energiezuinige apparatuur voor in het nieuwe huis.
De Hypotheekshop-adviseur: ‘Het
kopen van een huis is spannend en
stressverhogend voor alle betrokkenen. De verhuizing en inrichting
kosten altijd meer tijd, geld en inspanning dan vooraf is ingecalcu-

leerd. Om de verhuisstress weg te
nemen en de kosten te beperken
zijn wij deze samenwerking aangegaan.’
Verhuishulp
Klanten van De Hypotheekshop krijgen tegen gereduceerd tarief (15
% korting) op de gehele verhuizing
welk door UTS Nederland wordt uitgevoerd. De Hypotheekshop biedt
haar klanten hiernaast een korting
aan van 25% op het gebruik van
het digitale verhuisboekje van Verhuisvriend en 150,- euro korting op
schilderwerk via schildersbon.nl
Nieuwe inrichting
Het betrekken van een nieuwe woning is voor veel mensen ook het

moment om keuken en (huishoudelijk) apparatuur te vervangen. Om de
kosten te beperken krijgen klanten
van De Hypotheekshop 60% korting
op inbouwapparatuur bij TULP Keukens en 10% korting op energiezuinige apparatuur bij BCC.
De Hypotheekshop
Met circa 200 vestigingen in heel
Nederland is De Hypotheekshop
de grootste, financiële adviesketen,
waar iedereen terecht kan voor een
duidelijk verhaal over hypotheken,
pensioenen en verzekeringen. Voor
nu én voor de toekomst.
De Hypotheekshop geeft ongekleurd
advies en is niet gebonden aan een
bank, verzekeringsmaatschappij of
andere financiële instelling.

Vinkeveen – Als eerste
kwam de fractie van de
Combinatie met een voorstel om de Vinkeveense voetbalvereniging toch
ook een kunstgrasveld te
geven: “Bekend mag worden verondersteld dat onze fractie van meet af aan
voorstander is geweest van
de aanleg van een kunstgrasveld bij Hertha”, aldus
de fractie. “Een goedkopere oplossing dan een wetraveld (minder van kwaliteit en vaak, zoals op meerdere plaatsen in de praktijk
blijkt, slechts van tijdelijke
aard) kan eerder leiden tot
kapitaalsvernietiging dan
tot een verbetering van de
voetbalfaciliteiten in Vinkeveen. Het financiële vermogen van onze gemeente is

van een dusdanige omvang
dat best voor deze oplossing kan worden gekozen”,
aldus de Combinatie
Miljoen
Het was nogal een verschil,
het idee van de Combinatie of het voorstel van het
college. Het wetraveld kost
213.000 euro en een kunstgrasveld bijna een miljoen
euro. Maar de Combinatie
kreeg steun, zij het dat ze
dan wel met eigen voorstel
kwam en wel van RVB en
het CDA.
Ook zij kwamen met een
amendement om Hertha
te gaan voorzien van een
kunstgrasveld. Het enige
verschil in dit voorstel was
echter dat het besluit pas

donderdag a.s. genomen
gaat worden, aangezien de
RVD en het CDA de financiële dekking direct wil meenemen in de begroting die
dan op de agenda staat.
Het plan kreeg medestanders. Alleen de Christen
Unie/SGP vond het maar
niks: “als je het met een
Golfje af kan, waarom zou
je dan een Mercedez kopen?”, zo vroeg deze fractie zich af. Een grote meerderheid ging akkoord met
het amendement van RVB
en CDA.
Morgenavond komt het
voorstel opnieuw in de
raad en zal het een feit zijn
dat ook voetbalvereniging
Hertha haar kunstgrasveld
krijgt.

Vrijwilligers met een doel!
De Ronde Venen - Het Johannes
Hospitium De Ronde Venen te Wilnis zoekt vrijwilligers. “Wij zijn een
gastvrij huis waar palliatieve zorg
gegeven wordt aan mensen in de
laatste levensfase door professionals en vrijwilligers. Samen als één
team! Alle talenten zijn welkom: zo-

als bijvoorbeeld in de directe zorg,
in de keuken als kok en in de huishouding. Wij bieden een zorgvuldige training om kennis te maken met
de palliatieve terminale zorg en ons
huis. Er is een inwerktraject, waarin u met de zeer gemotiveerde vrijwilligers en vaste medewerkers kunt

kennismaken met de verschillende aspecten van de zorg voor onze bewoners! Informeer en inspireer
uzelf! Bel voor informatie of een afspraak, wij hebben u hard nodig! aldus Lyda ten Hove. E-mail:
l.tenhove@johanneshospitium.nl .
tel. 0297 230290,

Marco en Celine winnaars van
ballonnenwedstrijd Super de Boer
Vinkeveen - Als start van de sponsoring van Super de Boer Vinkeveen
aan de jeugdteams van korfbalvereniging De Vinken en voetbalvereniging Hertha is er begin september
een ballonnenwedstrijd gehouden.
In totaal gingen er ruim 200 ballonnen de lucht in, met daaraan een
kaartje met de naam van degene die de ballon opgelaten had. De
weken daarna kwamen vele kaartjes van gevonden ballonnen terug
en de ballonnen die de meeste afstand hebben afgelegd waren van
Marco van de Toorn (SV Hertha),
Hardewijk (66 km), Celine Leeflang
(KV De Vinken) Elspeet (75 km). Zoals afgesproken ontvingen de winnaars, Marco en Celine beiden een
cadeaubon van DUO SPORTS van
50,00 euro.
Namens Super de Boer Vinkeveen
hartelijk gefeliciteerd !!

Gemeente en marktcommissie zijn het (nog) niet eens

Markt wordt niet verplaatst
naar Raadhuisplein

Een spinnende spelmiddag
in de Woudreus

Op deze middag zijn er allerlei kijk-,
proef-, knutsel- en luisteractiviteiten
mogelijk met als onderwerp ‘Spin’.
Daarbij kunt u denken aan spinhappen, door een web kruipen zonder
het aan te raken (anders eet de spin
je op), spinpuzzelen, spinnenvoelen,
spinnenelektro, spinknutselen... en
nog veel meer.
Van de 400 bezoekers die op de
spelmiddag van 8 oktober of op de
open dag (Grote Griezeldag) van 1
november al zijn geweest hebben
ze enthousiaste reacties ontvangen.
Wellicht een aanbeveling voor u om
ook langs te komen: het is voorlopig de laatste mogelijkheid om spinnenspellen te spelen.
Tussen 13.30 uur en 16.30 uur zijn
kinderen met begeleider welkom
om spinnende spellen te spelen. Het
gebeurt allemaal in en om NMEcentrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De
toegang is gratis. De spellen staan
klaar!

De Ronde Venen - Op woensdagmiddag 19 november wordt in NMEcentrum De Woudreus nog een keer

een spinnende spelmiddag met een
educatief tintje georganiseerd voor
kinderen van 4 tot 7 jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NME-centrum
De Woudreus (tel. 0297-273692 of
woudreus@milieudienstnwu.nl).

Mijdrecht – Hoewel de markt in
Mijdrecht enorm terugloopt...
Hoewel de plaats waar de markt nu
staat elke donderdag, zeker geen
goede plaats is...
Hoewel vriend en vijand het Raadhuisplein een goeie plaats zouden
vinden...
blijkt toch, na overleg met het col-

lege en de marktcommissie, dat het
verplaatsen naar het Raadhuisplein
voor de marktcommissie geen optie is.
De gemeente wilde er nog best
aan meewerken, mits er aan de inrichting van het plein niets of weinig veranderd zou moeten worden.
Maar nee, dat was niet de bedoe-

ling van de heren van de marktcommissie. Het hele plein moest op
de schop en daar voelt het college
weer niks voor: “Het is al heel wat
dat er dan op donderdag moeilijk
getrouwd kan worden. Dat zouden
we dan nog door de vingers zien,
maar om het hele plein te veranderen, nee, dat doen we niet.”

Lions Club organiseert nieuw evenement voor het goede doel

Running bridgedrive op
zaterdag 15 november
De Ronde Venen - De Ronde Venen heeft er een nieuw evenement bij: op zaterdag 15 november
a.s. vindt in het hart van Mijdrecht
voor de eerste keer een zogeheten ‘running bridgedrive’ plaats. In
plaats van op één locatie, spelen de
bridgeparen afwisselend in vijf locale horeca-gelegenheden, die op
loopafstand van elkaar gelegen zijn.
Na de derde spelronde wordt er geluncht in het restaurant waar op dat
moment wordt gespeeld.
De volgende horecagelegenheden
doen mee aan de running bridgedrive:

Rendez-Vous, Grieks restaurant
Corfu, tapasbar La Farola, lunchroom TOF en Chinees restaurant
Lotus Corner. Aanmelden kan van
10.00 tot 10.30 uur bij Rendez-Vous,
waarna de paren zich verspreiden
over de horecagelegenheden.

de bekende Lions Wisselbeker een
superhoofdprijs beschikbaar: een
weekend- of midweekverblijf in een
zespersoonsbungalow, beschikbaar
gesteld door Landal GreenParks.
Ook zijn er tal van andere prijzen te
winnen.

De running bridgedrive duurt tot
ongeveer 17.00 uur. Het inschrijfgeld
bedraagt 40.- euro per paar, waarbij een kopje koffie en lunch zijn
inbegrepen. Er worden 28 spellen
top-integraal gespeeld; de uitslag
wordt berekend door de computer.
Voor het winnende paar is behalve

De opbrengst van de dag is bestemd
voor de Stichting Welzijn Ouderen.
Belangstellenden kunnen zich telefonisch inschrijven bij de heer Chr.
van der Wilt, tel. 0297-257009 of per
e-mail via vdwilt@xs4all.nl, onder
vermelding van naam, adres, woonplaats en naam partner.
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Algemene beschouwingen

raad De Ronde Venen
Donderdag 6 november begrotingsraad. Aanvang 16.00 uur
Christen Unie/SGP

D66 De Ronde Venen

“Leuk een financieel voorschot,
maar waar haalt dit college
dat vandaan?”

“Met gekissebis en elkaar in
de gordijnen jagen dienen
we onze bewoners niet.”

Economische onzekerheid
Het zijn hachelijke tijden om algemene
beschouwingen te schrijven. Het gaat
over de begroting voor 2009, maar wat
je vandaag schrijft kan morgen alweer
achterhaald zijn. Gelukkig is er geen
Rondeveens geld op IJsland weggesmolten, als sneeuw voor de zon. Maar
de zich aftekenende economische
recessie zal in Nederland zijn sporen
trekken en dat zal niet bij de Vecht
ophouden en evenmin de Venen overslaan. We moeten rekening houden met
minder inkomsten van het Rijk, want
de rooskleurige Miljoenennota zal niet
zonder kleerscheuren werkelijkheid
worden. En de financiële haalbaarheid
van grote projecten in onze gemeente
kan verder onder druk komen te staan.
Deze begroting biedt een goed overzicht van die projecten, we komen hier
in het vervolg van deze algemene beschouwingen nog op terug.

bovengenoemde projecten onder andere ook aan de discussie Rondweg
en doorvaart De Heul met bijbehorend
fietspad. Wij noemen in dit verband
ook het Cultuurhuis. ChristenUnie/
SGP bepleitte een snelle en passende
oplossing voor bestaande instellingen
die daar dringend op wachten. Dit
was goed mogelijk aan de dr. J. van de
Haarlaan. Maar helaas was dit voor de
meerderheid van de raad niet genoeg
en komt er nu een hoogst onzeker traject aan de Rondweg. Daarmee zijn we
verder van huis.

Tenslotte nadert voor het Estafetteproject het uur van de waarheid en is bij de
N201 de verwarring compleet. Het gaat
bij de N201 om veel meer dan losse
deelprojecten (aquaduct, Amstelhoek,
Liefkenshoek, Vinkeveen). Volgens
ChristenUnie/SGP moet er binnen de
kortste keren een eigen visie komen
van onze gemeente (kristalhelder en
integraal), door de raad vast te stellen
Herindeling
In deze hachelijke tijden schrijven we, en met kracht te communiceren naar
zoals het er nu naar uitziet, over het het Rijk en de provincies Utrecht en
laatste begrotingsjaar van de gemeente Noord-Holland.
De Ronde Venen. Volgens plan gaan we
over een jaar en een paar dagen naar Openbaar vervoer
de stembus om, met potlood, de ge- “Wij streven naar een verbetering van
meenteraad te kiezen voor de nieuwe de regionale bereikbaarheid”, aldus de
gemeente Vecht en Venen. Het was en openingszin over openbaar vervoer in
is niet de voorkeur van ChristenUnie/ het beleidplan van dit college. De situSGP, maar de meerderheid van deze atie rond lijn 140 is dan een voorbeeld
gemeenteraad heeft het over zichzelf van hoe het niet moet. Langer onderafgeroepen. Eveneens tegen onze zin weg voor meer geld is misschien leuk
heeft een meerderheid van de raad de in De Efteling, maar niet als je voor
drie andere gemeenten al tegen ons in school of werk naar Utrecht moet. Hier
het harnas gejaagd, door een overleg is nog veel werk aan de winkel. Als het
op basis van gelijkwaardigheid éénzij- college aangeeft, dat “de knip” van
dig af te wijzen. Niet bepaald de zorg- lijn 140 zelfs past in ons eigen beleid,
vuldige voorbereiding van een soepele dan voelen wij ons ernstig misleid. Met
overgang waar onze burgers op mogen het oog op de herindeling, een groot
geografisch gebied met veel losse
rekenen.
kernen, ligt hier een uitdaging. Dit zou
een speerpunt in het traject van de
Groot Mijdrecht Noord
Het rapport Remkes heeft bereikt dat herindeling moeten zijn, waarbij beide
nader onderzoek is gevolgd naar de provincies (Utrecht en Noord-Holland)
plannen voor Groot Mijdrecht Noord. en omliggende gemeentes ook een rol
Die onderzoeken hebben duidelijk ge- spelen.
maakt, dat in het westelijk deel van de
polder agrarische bedrijfsuitoefening Financiën
nog gedurende langere tijd goed mo- De nu aangeboden programmabegrogelijk is. Dat is een stuk beter, dan in de ting toont een overschot van 100 duizend euro in 2009, dat verder oploopt
plannen werd voorgespiegeld.
tot een half miljoen euro in 2012. De
omslag van een tekort van een half
Marickenland en Marickenzijde
ChristenUnie/SGP maakt zich zeer, miljoen naar een overschot van een
zeer grote zorgen over het ontwerp- half miljoen is een verbetering van één
bestemmingsplan Marickenland/Ma- miljoen euro. En dan is tevens rekening
rickenzijde. Wat ons betreft moet dit gehouden met afgerond 3 ton nieuwe
plan echt van tafel. Dat vonden wij al structurele lasten voor het museumpain maart van dit jaar, toen zeer tegen viljoen en een half miljoen aan rentenaonze zin een aankoopplan (lees: ontei- delen door het interen op de reserves.
geningsplan) door de raad is gedrukt. Al met al betekent dit dat er 1,5 à 2 milEn ondertussen zien wij onze kritiek joen euro aan meevallers te verklaren
bevestigd en komen er alleen maar valt in de meerjarenbegroting. Dan is
ChristenUnie/SGP wel benieuwd hoe
bezwaren bij.
het college dit heeft weten te fiksen!
Nu is het altijd prettiger om met een
Woningbouw
Een belangrijke doelstelling in het Be- overschot te worden geconfronteerd
leidsplan is de realisatie van 900 wo- dan met een tekort, maar in dit geval
ningen in de periode 2006-2010. Nu is het bizarre, dat vooralsnog volstrekt
blijft de prognose steken op 557. Dat onduidelijk is waar dit overschot vanis teleurstellend. De verdere vertraging daan komt! De begroting verklaart
van Westerheul IV is evenmin goed niet de omslag ten opzichte van de
nieuws. Eerst een mislukte aanbeste- Voorjaarsnota. En in de schriftelijke
dingsprocedure zandophoging en ver- vragenronde kwam er een ontwijkend
dat
volgens een uitspraak van de Raad van “kluitje-in-het-riet-antwoord”,
State, die nader onderzoek verlangt evenmin iets verklaarde. Daarmee is de
met betrekking tot de effecten op de raad tot dusver volstrekt ontoereikend
geïnformeerd.
waterhuishouding.
En als op een voor de hand liggende
vraag ontwijkende antwoorden komen
Projecten
• De afgelopen jaren heeft de fractie of helemaal geen antwoorden, dan
ChristenUnie/SGP, met anderen, sterk moeten er alarmbellen gaan rinkelen!
gepleit voor een duidelijker overzicht Uiteindelijk heeft de wethouder, na
van onze grote projecten in relatie tot sterk aandringen vanuit de raad, alsonze reservepositie. Iedereen roept wel nog een nadere toelichting toegezegd.
dat we een rijke gemeente zijn, maar Op het moment dat wij dit schrijven
hoe blijven we duurzaam financieel hebben wij die toelichting nog niet
gezond en hoe weten we dat we onze ontvangen. Wij zullen dit betrekken bij
reserves aan de goede, meest belang- de raadsbehandeling. Zonder bevredirijke zaken besteden? We hebben daar gende toelichting is er voor Christenoverleg over gehad in de werkgroep Unie/SGP geen basis om de begroting
reserves en de informatie over grote vast te stellen.
projecten en onze reserves is in deze Aanvullend op de begroting is nog een
begroting belangrijk verbeterd. Dat is extra meevaller bekend geworden naar
positief, want nu kunnen wij hier con- aanleiding van Prinsjesdag, c.q de Miljoenennota. Het college stelt voor deze
clusies uit trekken.
Los van de centjes maken we ons ook meevaller vooralsnog te reserveren. Dat
zorgen over het gebrek aan voortgang lijkt ons heel verstandig en sluit goed
bij veel projecten. We zijn met veel aan op de onzekere en ongunstige
onderzoeken en plannen bezig en de economische toekomstverwachtingen
voorbereidingskredieten lopen flink op. voor 2009. De Miljoenennota lijkt alMaar dan stokt het vaak. Denk naast lang achterhaald.

Een woelig jaar ligt achter ons en
het laatste jaar van deze raad en dit
college ligt voor ons en daarmee
de laatste begroting van onze gemeente. Komend jaar vieren we ons
twintigjarig bestaan en het einde
van onze gemeente.
Wanneer we namens D66 De Ronde
Venen terugkijken naar dit afgelopen
jaar, dan moeten we vaststellen dat
het een en ander is gerealiseerd, maar
het algemene beeld is dat het college
het op belangrijke punten heeft laten
liggen. Zoals bijvoorbeeld; geen starterswoningen, geen disco, Argon moet
maar weg uit het dorp en de gemeentelijke spaarpot wordt kapot geslagen.
Ook is er in de raad veel te veel aandacht geweest voor zaken waar de
burger geheel niets aan heeft, in plaats
van evenwichtige, constructieve benadering van inhoudelijke zaken.
Gemeentelijke herindeling
Het besluit dat onze gemeente wordt
samengevoegd met Abcoude, Loenen
en Breukelen is zo goed als een feit. De - Cees Houmes
keus is gemaakt voor de grote variant,
die wij in het belang van onze inwoners, vanaf het begin hebben gemaakt, tingstijd, ‘s avonds en in het weekwanneer een herindeling onvermijde- einde, betreuren wij. Het college moet
lijk zou zijn. Het is voor onze inwoners zich inspannen om deze voorziening
nu belangrijk om op een realistische en weer binnen onze gemeente beschikverstandige wijze de nieuwe gemeente baar te krijgen.
voor te bereiden. Met gekissebis over D66 De Ronde Venen is van mening dat
procedures en met het in de gordijnen het een echte WMO taak is om sporten
jagen van de andere drie gemeenten, voor gehandicapten en chronisch ziedienen we onze inwoners in het geheel ken mogelijk maken. Daarom moet er
structurele financiële ondersteuning
niet.
vanuit het WMO budget komen voor
We moeten ons richten op inhoude- de sportclubs die deze sportvoorzielijke zaken waarbij we vasthouden wat ningen aanbieden. Het budget voor
nu goed is en de kansen grijpen waar jeugdsport is hier niet voor bedoeld.
verbeteringen voor onze inwoners moOpenbaar vervoer
gelijk zijn.
We moeten helaas constateren dat het
met het openbaar vervoer nog niet veel
Financiën
D66 De Ronde Venen heeft de finan- beter is geworden, de ene (halve) verciële positie van onze gemeente nooit betering gaat weer ten koste van terugoverdreven, daarom hebben wij dan gang op een andere verbinding. Ook is
ook als enige fractie tegen de realisatie het niet acceptabel dat een verandevan een nieuw zwembad gestemd. Niet ring substantieel hogere kosten voor
omdat we een dergelijk zwembad onze de passagiers met zich meebrengt.
inwoners niet zouden gunnen, maar
omdat de kosten onze financiële mogelijkheden zou overstijgen.
Na de minstens 6 miljoen kosten door
de dijkverschuiving (die niet verhaalbaar blijken bij andere), heeft de raad
besloten 13,3 miljoen uit te geven aan
een nieuw zwembad, dit bedrag blijkt
nu te zijn aangegroeid tot 15,1 miljoen
euro. Hier bovenop komt het achterstallig onderhoud van onze wegen dat
nog eens minstens 6,7 miljoen gaat
kosten. Het zal duidelijk zijn dat op
deze wijze een flink gat in onze reserWaterproblematiek/
ves wordt geslagen.
droge voeten voor onze inwoners
Het totale aantal gerealiseerde wo- Het klimaat verandert, er valt steeds
ningen is minimaal, maar het aantal, meer water in soms zeer grote hoejuist broodnodige starterswoningen is veelheden, toch willen we droge voehelemaal minimaal. Alleen Westhoek ten houden. Het overgrote deel van
kon enige betaalbare huurwoningen onze inwoners in Mijdrecht, Wilnis en
realiseren. De grotere bouwprojecten Vinkeveen woont ongeveer op het nizullen nog steeds enige tijd op zich la- veau van de polder Groot-Mijdrecht
ten wachten. Daarom moeten de voor- Noord. Het een na laagste punt van
stellen van Westhoek, door gebruik te Nederland. Het is voor onze inwoners
maken van een deel van hun huidige van het grootste belang dat er een
woningbestand, om op kortere termijn grote waterberging wordt gerealiseerd.
starterswoningen beschikbaar te krij- Wanneer de stand van het oppervlaktewater hoog is, moet het teveel aan wagen, worden toegejuicht.
De effecten van het onvoldoende ter toch ergens blijven. Bij westerstorm
beschikbaar hebben van (starters) kan niet geschut worden bij IJmuiden
woningen voor jonge gezinnen, en en kan daardoor niet geloosd worden
daarmee een terugloop van het aantal naar de Amstel.
schoolgaande kinderen begint zich af Anders dan het college en de meeste
andere fracties, zijn we daarom blij dat
al te tekenen.
het rijk en de provincie in de polder
Groot-Mijdrecht Noord met urgentie
een grootschalige waterberging willen
realiseren en daar dan ook de nodige
financiën voor over hebben. Tevens
levert een nieuwe plas weer aanvullende recreatiemogelijkheden en extra
woningen op.
Tevens wordt daarmee voorkomen dat
het van slechte kwaliteit zijnde kwelwater uit de polder Groot-MijdrechtNoord, in bepaalde situaties ook andere ‘schone’ polders bevuilt. Kortom,
grootschalige waterberging in de polder Groot-Mijdrecht Noord is een heel
goede zaak.

Discotheek
Vorig jaar schreven we: ”De mogelijkheden voor een disco komen dichterbij”. Een echte discotheek en poolcentrum, een hartenkreet van onze jeugd,
lagen voor het grijpen. Maar helaas,
door zeer laakbaar en prutserig handelen van het college werd deze jeugddroom uit onze handen geslagen. De
raad zat er bij en keek er naar.
De fractie van de Christen Unie/SGP: Hendrik Palm, Kees Schouten,
Arie Vossestein en Wim Stam.

Welzijn
De laatste ontwikkelingen rondom de
apotheekvoorzieningen buiten slui-

Afsluitend
We moeten blijven streven naar
verbetering van de politieke cultuur door voortdurende aandacht
voor de manier waarop we in het
politieke proces met elkaar en
met veranderingen omgaan.
De legitimiteit van de politiek
staat of valt uiteindelijk met de
mate waarin politici met respect
met elkaar en met elkaars op
vattingen omgaan. Alleen zo kan
de burger vertrouwen herkrijgen
in zijn gemeentebestuur.

De Combinatie

“College strooit te pas en
te onpas met geld.”
Dit wordt het laatste jaar voor de
gemeente die nu nog De Ronde
Venen heet, daarna zal de fusie
met drie andere gemeenten een
feit zijn.
Terugziende op de bijna twintig jaar
dat als De Ronde Venen werd gefunctioneerd mag worden geconstateerd
dat door allen, die bij de lokale politiek en de gemeentelijke organisatie
waren betrokken, iets goeds tot stand
is gebracht. Een gemeente die er goed
uitziet, financieel gezond is en overwegend op een positief rapportcijfer
van de inwoners kan rekenen.
Naar de toekomst toe zal de gemeente
niet alleen dit positieve beeld moeten
vasthouden, maar ook moeten zorgen dat het wordt meegenomen naar
de nieuwe constructie toe. (Ook) het
komend jaar zal daarin veel werk, veel
energie moeten worden gestoken.
Dat zal vooral veel vergen van de
ambtelijke organisatie, waarbinnen
heel wat mensen hun aandacht zullen
moeten verdelen over het reeds geplande of in gang zijnde werk en alles
wat met de komende herindeling te
maken heeft. Een hele klus, waarover
wij ons best wat zorgen maken.
Vraag derhalve aan het college of
die klus geklaard kan worden, of het
ene niet ten koste van het andere zal
gaan? Hoe reëel zijn hierbij de verwachtingen?
Vertraging
De praktijk is immers dat nu al, jaar
in, jaar uit, bestuursopdrachten vertraging oplopen en plannen voortdurend
achterstand oplopen bij de uitvoering.
Hoe luiden de belangrijkste bestuursopdrachten voor het komende jaar en
kan alles tijdig worden opgepakt en
op een wat regelmatige(r) wijze worden voorgelegd en uitgevoerd?
Een andere vraag, eerder gesteld maar
niet beantwoord, is of het college en
de raad de voorwaarde waar kan maken, die steeds door het grootste deel
van de raad rond het al of niet meewerken aan de herindeling is gesteld:
krijgen onze inwoners de garantie dat
hun financiële positie (lokaal) niet zal
verslechteren door en na de herindeling? Als antwoord mag niet alleen
verwezen worden naar de nieuwe gemeenteraad, die deze voorwaarde immers niet heeft gesteld en er dus ook
geen verantwoording voor kan dragen;
de burger wil nu zekerheid!
Wat ons voortdurend niet vrolijk stemt
is het gebrek aan voortvarendheid bij
het college als het gaat om het voorzien in bestaande maatschappelijke
behoeften. Zagen we dat al eerder
rond de besprekingen over het cultuurhuis en een disco, nu is dit weer
aan de orde bij het “uit huis zetten”
van de diverse instellingen uit het
Prinsenhuis. In plaats dat energiek
echt goede oplossingen worden aangedragen, zijn bepaalde instellingen
angstig gemaakt en/of worden (zoals
bij Atelier dKM) onpraktische oplossingen aangedragen. Dat mag niet!
Wij bepleiten een inventiever aanpak,
die zich niet beperkt tot het zoeken
naar (tijdelijke) oplossingen in leegkomende schoollokalen.
Voorjaarsnota
Negatief staan we nog steeds, zoals
uitvoerig ook bij de Voorjaarsnota naar
voren gebracht, over de gang van zaken rond en in de raad:
- een vertaling van dualisme dat de
raad en het werken daarin niet interessanter heeft gemaakt;
- bestuursvernieuwing via het vervangen van de commissies door wat bloedeloze RTG’s, hetgeen door niemand
als een succes wordt gezien;
- er wordt veel minder besproken dan
voorheen; er waren in de afgelopen
periode zelfs een aantal raadsvergaderingen zonder inhoudelijke punten;
- er is nergens debat tussen partijen,
initiatieven blijven uit: eigenlijk volgt
de raad slechts hetgeen door het college wordt voorgekauwd (waarbij het
overigens interessant is te zien hoe
vaak coalitiepartijen het met elkaar
oneens zijn en waar bij hen intern nog
meer tweespalt bestaat).
Terecht, maar mogelijk wat arrogant
overkomend, mag worden gesteld dat
vooral onze fractie wél steeds met eigen ideeën en initiatieven komt.
Ter illustratie, doch zeker niet als volledige opsomming gedacht, wat willekeurige voorbeelden daarvan uit de
verstreken periode:
• Onze veelvuldige aanzetten tot meer
aandacht voor de positie van de minima; die gelukkig steeds wél door de
raad werden opgepakt en tot resultaten leidden;
• Ons voorstel om, door gebruikmaking van een grote incidentele financiële meevaller, een “fonds” in te stellen
waaruit door de raad van tijd tot tijd
subsidies kunnen worden verstrekt
die maatschappelijk nuttig worden
geacht.
Door de meerderheid van de raad
afgewezen, zodat het nu alleen het
college is dat te pas en onpas gebruik
maakt van het mandaat van tijd tot tijd
met geld te “strooien”;
• Ons streven om iets te doen aan de

problematiek van starterwoningen;
gelukkig, ondanks de tegenstem van
de VVD en D66, door de rest van de
raad positief opgepakt;
• Onze oproep tot onderzoek of er in
onze gemeente geen faciliteiten voor
beroepsopleidingen kunnen worden
geschapen (motie MBO).
• Door college en raad afgewezen,
maar kennelijk –na gesprekken met
de VIB en plaatselijke ondernemersrecent kennelijk weer wat hoger op de
agenda van het college gekomen;
• Onze oproep, in mei, om een werkgroep uit de raad in te stellen die –ook
inventariserend bij en overleg met de
bevolking- de herindeling goed zou
kunnen voorbereiden opdat tot een
(ook voor hen) optimale nieuwe gemeente kon worden gekomen.
Helaas door de raad afgewezen, zodat de weg naar de herindeling (nagenoeg) geheel aan professionals en
niet aan de gekozen volksvertegenwoordiging wordt overgelaten.
Kritisch
Alleen al uit deze korte opsomming
moge blijken dat onze fractie zich
voortdurend inventief en energiek
opstelt bij het werk dat van een gemeenteraad mag worden verlangd.
Constructief, maar ook –als dat nodig
wordt geacht- kritisch:
Zoals dat wij ons met kracht blijven
verzetten tegen wijziging van het oorspronkelijk uitgangspunt om de Fokkerweg als uitvalsweg voor het meeste
verkeer binnen de regio in te richten
en daarmee “ons” deel van de N201 te
vrijwaren van al te grote drukte.
Wij hebben geen behoefte aan een
vierbaansweg door onze dorpen, terwijl die ook niet nodig blijkt te zijn
voor de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen. Aantasting van het
plassengebied en het woongenot van
een groot deel van Vinkeveen, zoals
de VVD plotseling bepleit, is een prijs
die wij niet wensen te betalen.
Ook het rechttrekken van de bocht bij
Liefkenshoek, met geen enkel echt
ander voordeel dan dat de automobilist daar even wat langer zijn voet
op het gaspedaal kan blijven houden,
blijft bij ons op tegenstand steken.
Voor het overige blijven wij ons werk
in de raad even kritisch-constructief
voortzetten als ook in de afgelopen
periode is gebeurd.
Hebben we ideeën, dan worden die
ook geopperd (al worden ze vaak eerst
weggestemd, maar later -al of niet in
een wat gewijzigde vorm- tot onze
vreugde toch in praktijk gebracht).
Daarvoor zijn we als raadsleden gekozen, zo willen we onze taak uitvoeren.
Daarbij blijven we graag samenwerken
met die partijen en/of personen die
daar hetzelfde over denken, die zich,
met het belang van onze inwoners en
onze gemeente voor ogen, ook zo het
raadswerk willen uitvoeren.
We rekenen daarbij op dezelfde steun
die we ook in het afgelopen jaar van
de griffie en de overige ambtelijke organisatie mochten ondervinden.
We danken hen oprecht daarvoor,
waarbij we verder onze grote
waardering uitspreken aan iedereen (zeker niet op de laatste plaats
iedere vrijwilliger) die, op welke
wijze dan ook, bijdraagt om onze
gemeenschap aantrekkelijk, veilig
en leefbaar te houden.
			
				

Toine Doezé

Wim Klaassen

Marja v. Buul

Ernst Schreurs
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Algemene beschouwingen

raad De Ronde Venen
Donderdag 6 november begrotingsraad. Aanvang 16.00 uur
VVD

GemeenteBelangen

VVW Samenwerkende kernen

“VVD plannen grotendeels
aangepakt, maar nog
lang niet af.”

“De feeling van het college
met de politiek is al lang
geleden verloren gegaan.”

“Er moet nog veel werk
verzet worden voor de
herindeling.”

De voorliggende programmabegroting 2009 is al weer de laatste van
deze “regeerperiode”. Als de herindeling doorgaat, en zo ziet het er wel uit
nu, dan bestaat er op 1 januari 2010
een nieuwe gemeente. Gaat de herindeling niet door dan zijn er in maart
2010 nieuwe verkiezingen. Te vaak
gebeurt het dat de Raad op de stoel
van het College gaat zitten waardoor
de slagvaardigheid van het College
wordt beperkt. Sturen op hoofdlijnen
blijkt niet eenvoudig te zijn.
Toch zijn wij optimistisch over de
toekomst. Het realiseren van plannen duurt langer maar gaat wel stap
voor stap verder. Het beleidsplan, dat
kan worden gekarakteriseerd door
veel bouwplannen en het aanzienlijk
verhogen van het voorzieningenniveau voor alle inwoners, heeft vorm
gekregen en zal grotendeels worden
gerealiseerd. Ook al zal dat langer duren dan we hadden gehoopt. Daarbij
moet er prioriteit worden gegeven aan
de huisvesting van jongeren. Meer en
meer is duidelijker geworden dat we
ervoor moeten zorgen dat jongeren
niet uit De Ronde Venen vertrekken
omdat ze geen passende huisvesting
kunnen vinden.
Herindeling
De VVD is bang dat belangen inwoners niet goed worden gediend door
het twijfelachtige optreden van de
raad.
De VVD-fractie heeft met verbazing
en soms met verbijstering moeten
aanzien hoe sommige raadsleden en/
of fracties met de herindeling zijn omgegaan en omgaan. Het is blijkbaar
erg moeilijk om te accepteren dat niet
alles door een gemeenteraad wordt
besloten maar dat er ook hogere overheden zijn die daar een beslissende
rol in spelen.
Ons uitgangspunt is steeds geweest
dat je beter een sterke onderhandelingspositie kan hebben bij een fusieproces als een herindeling en, nadat
blijkt dat een herindeling nagenoeg
onomkeerbaar is, vooral ook een positieve instelling. Keer op keer is dit
door onze Raad de grond in geboord.
Het resultaat is dan ook dat ons imago en onze geloofwaardigheid bij de
andere fusiegemeenten aanzienlijk is
beschadigd. Wij zijn van mening dat
door deze opstelling de belangen van
onze inwoners eerder worden geschaad dan bevorderd.
Wij hebben voorspeld dat het afdwingen van een onevenredige verhouding binnen een klankbordgroep (adviseert over alle nieuwe plannen voor
de nieuwe gemeente) van raadsleden
uit de vier gemeenten (dus niet evenveel vertegenwoordigers uit iedere
gemeente) een bom onder de samenwerking zou leggen en we kunnen op
dit moment niet anders constateren
dan dat de bom ook is afgegaan.

Ronde Venen wordt een slaapstad en
de jongeren zullen verdwijnen.
Apotheken
De discussie rond de openingstijden
van apotheken baart ons zorgen.
Door het toepassen van goedkopere
medicijnen neemt de winstgevendheid van apotheken af. In ieder geval
bij één apotheek heeft dit geleid tot
vermindering van de openingstijden.
Het is een erkend maatschappelijk
verschijnsel dat er overdag niemand
thuis zou kunnen zijn omdat beide
partners werken. Medicijnen kunnen
dan ook niet thuis worden bezorgd.
En als na werktijd de apotheek dicht
is levert dat toch een probleem op.
Wij verzoeken het College om in overleg met de apotheken ervoor te zorgen dat het verkrijgen van medicijnen
altijd mogelijk is.
Nog steeds geen echte discotheek, maar gemiste kans volgens
de VVD
Wij willen jongeren aan onze gemeente binden. Zonder jongeren
wordt onze gemeente een slaapstad
met nadelige effecten op vele gebieden. Eerder hebben we al betoogd
dat er dan wel woonmogelijkheden
moeten zijn. Daarnaast moeten er ook
uitgaansmogelijkheden zijn. Een disco
voor een ruime doelgroep van jongeren was een wens van alle fracties.
Er diende zich ook een ondernemer
aan met plannen die pasten bij onze
ambitie. Door onhandige onderhandelingen zijn deze plannen niet doorgegaan, iets dat wij hebben betreurd.
Een gemiste kans. Overigens niets
ten nadele van de ondernemer die nu
in All Round een disco is begonnen,
maar het is niet de disco die we hadden gewenst.
Het inzicht in de begroting is aanzienlijk verbeterd waarvoor onze complimenten aan de portefeuillehouder
en de afdeling financiën. Hoewel dit
geen eenvoudige materie blijkt te zijn
zouden wij daarnaast ook graag meer
inzicht willen hebben in de (administratieve) rentestromen van investeringen en reserveringen. Wij zijn
van harte bereid om hierover mee te
denken. Tenslotte willen wij graag tot
uiting brengen dat, of de herindeling
nu wel of niet doorgaat, er een goed
fundament ligt voor de toekomst van
onze gemeente en onze inwoners.

Woningen
Het aantal woningzoekenden binnen
onze gemeente blijft onrustbarend
hoog. We mogen ons gelukkig prijzen
met de positieve instelling van Westhoek Wonen, die er alles aan wil doen
om hier verbetering in aan te brengen.
De plannen in het beleidsplan, zoals
dat 25% van alle nieuwbouw bestemd - Rob Blans
is voor starters, zijn in werking gezet, maar het duurt lang door allerlei
procedures en verwikkelingen, om op
korte termijn resultaten te bereiken.
We lopen het risico dat meer jongeren
uit onze gemeente zullen vertrekken.
Gelukkig zijn er ook extra initiatieven,
zoals het bouwen van containerwoningen, om dit te voorkomen maar
daarmee zijn we er nog niet.
Op iets langere termijn moeten we er
ook voor zorgen dat het bouwen van
levensloop-bestendige woningen en
het realiseren van woon-zorg cirkels
niet in gevaar komt. De vergrijzing is
immers niet te voorkomen.
Migratie saldo 0
MS=0 betekent dat je alleen mag
bouwen voor de groei in de eigen gemeente. Dit om het Groene Hart niet
verder te laten verstedelijken. Dit is
een begrijpelijke doelstelling die er
echter niet toe mag leiden dat er niets - Marja Borst-Becker
meer kan worden gebouwd. In de
Voorloper Het Groene Hart, opgesteld
door provinciale vertegenwoordigers
van de drie betrokken provincies, is
gesteld dat MS=0 ook geldt binnen
de rode contouren. Deze geven het
gebied aan waarbinnen mag worden
gebouwd. De VVD-fractie is er van
overtuigd dat hier niet goed is over
nagedacht en betrekking heeft op die
provincies die niet werken met rode
contouren. Niet meer bouwen binnen de rode contouren zou voor onze
gemeente betekenen dat er bijvoorbeeld geen bedrijven meer kunnen
worden verplaatst van woongebieden
naar een industrieterrein en waarvoor
woningen in de plaats komen, op inbreilocaties kunnen we geen levensloopbestendige woningen bouwen of
woningen voor starters. Ook zal de
schaarste aan woningen toenemen
en zullen prijzen de pan uit rijzen. De - Sandor Harmens

De algemene beschouwingen van dit
jaar zullen een andere insteek hebben
dan u van ons gewend bent. In de algemene beschouwingen van dit jaar
willen wij stil staan bij uw ambtstermijn
van de afgelopen 2,5 jaar. Dat zo mooi
begon met een droom vertaald in het
beleidsplan/coalitieakkoord om de gemeente De Ronde Venen nog aantrekkelijker te maken als woongebied. Om
deze droom waar te maken zijn echter
wel daden nodig. En deze daden zijn
wat ons betreft op essentiële punten
uitgebleven. GemeenteBelangen heeft
het beleidsprogramma en de totstandkoming van dit college met hart en
ziel gesteund. Met name waren wij
gecharmeerd door de positieve insteek
van dit college op het gebied van voorvarend woningbouwontwikkeling. Met - Bert van Broekhuijsen
hierbij uitdrukkelijk en nadrukkelijk
meer mogelijkheden voor starters.

Het is de derde en wellicht de
laatste
programmabegroting
2009 van de gemeente De Ronde
Venen voor de bestuursperiode
2006-2010 onder het motto beleidsplan ‘Samen Sterk met onze
inwoners’. Het is een goed streven om in het kader van Bestuurlijke Vernieuwing uitvoering te
geven aan het actieplan. Samen
met de raad, het college en de
organisatie moeten wij met onze
inwoners op een lijn proberen te
komen. We moeten daar echter
niet te rooskleurig over denken,
er zullen altijd wel gevallen zijn
waar dat niet mogelijk is. Wij zijn
blij dat er gezocht zal worden
naar een vernieuwende manier
om de inwoners te betrekken bij
dit verantwoordingsinstrument.

Niet serieus
De algemene beschouwingen van de
afgelopen 2 jaar hebben bij GB voornamelijk in het teken gestaan van
startersproblematiek in De Ronde Venen (DRV). Wij hebben vanaf het begin van deze raadsperiode op diverse
momenten aandacht gevraagd voor de
positie van onze starters binnen onze
gemeenten. Dit heeft er zelfs toe geleid
dat wij als GB ook maatregelen hebben
aangedragen die wellicht een bijdrage
konden leveren om de positie van de
starters te verbeteren. Zo heeft GB in
2006 een actieplan geschreven met diverse startersinstrumenten, het college - Youssef Rasnabe
geattendeerd op een subsidie van het
ministerie van VROM voor gemeen- gen en waar er onderhandeld wordt
ten met een starterslening, gevraagd gaat het over de verkeerde stukjes.
aan het college of de woningen aan
de Wethouder van Damlaan in Wilnis Openbaar Vervoer (OV)
tijdelijk verhuurd konden worden aan GB is verheugd met het feit dat het
starters, middels een motie het college college alles in het werk stelt om de
gevraagd om te bezien of er binnen de huidige problematiek binnen onze gegemeente DRV meerdere bouwloca- meente aan te kaarten bij zowel Proties zijn dan nu al bekende, en heeft vincialenstaten (PS) als GedeputeerGB aan het college middels een motie denstaten (GS). Omstreeks 15 januari
gevraagd om een startersdag te orga- zal er een evaluatie plaatsvinden met
niseren.
GS aangaande het inkorten van de
buslijn 140 Utrecht CS. GB wil graag
Startersdag
van het college weten wat de aard,
Vorig jaar heeft GB tijdens de alge- basis en strekking van deze evaluatie
mene beschouwingen een motie inge- zal zijn. GB acht het verstandig om
diend dat strekte tot het organiseren voordat de evaluatie wordt gehouden
van een startersdag. De bedoeling was de reizigers van de 140 te consulteren.
dat de gemeente een startersdag zou Want hoe gaat het college in kaart
organiseren. Waarbij betrokken par- brengen hoeveel reizigers er worden
tijen elkaar zouden ontmoeten en de geraakt (zowel in financieel opzicht
kans zouden krijgen om initiatieven als door de langere reistijd) door het
en mogelijkheden voor starterswonin- inkorten van de 140?
gen te verkennen en af te wegen en
zo draagkracht en enthousiasme pro- 3. Gemeentebestuur en dualisme.
beren te creëren bij de doelgroep. In Het beleidsprogramma is zo duidelijk
de motie stond een duidelijke deadline Samen Sterk met onze Inwoners!
(voor de zomer van 2008). GB heeft Het werd nu ernst voor het college. Na
nooit op geen enkele wijze een reactie al jaren met dit motto te hebben geadvan het college mogen ontvangen aan- verteerd moet het er nu van komen.
gaande deze motie. Geen enkel bericht Helaas hebben we als raad daar nog
dat de dag niet wordt georganiseerd, niet zoveel van gemerkt. Samen met
dat de dag op een andere dag wordt de inwoners betekent immers ook dat
georganiseerd oftewel HELEMAAL de raad als vertegenwoordiging van
NIETS!
die inwoners duidelijk wordt betrokken bij beleidsvoornemens en dat het
Bouwen voor starters
dualisme nu eens goed gestalte krijgt.
GB vraagt aan het college om een plan Nogmaals voor de beleidsdoelen zoals
van aanpak te maken om de positie van verwoord in het beleidsprogramma
de starters in DRV verbeteren. In dit heeft de raad samen met het college
plan van aanpak geeft het college aan een ambitieniveau voor ogen gehad
wat nou de daadwerkelijke starters- waar je U tegen kon zeggen.
problematiek inhoudt en hoe zij denkt Nu 2,5 jaar later:
deze problematiek aan te aanpakken De bestuursopdrachten worden weer
en met wie? Welke instrumenten wil massaal doorgeschoven naar de volhet college daar voor inzetten? GB wil gende jaren.
het college hierbij benadrukken dat zij De uitvoering van projecten stagneert.
vooral reële doelen dient te stellen ten De intentie om samen met de inwoners
aanzien van het aantal te realiseren via wijkparticipatie doelen te verwewoningen met de daarbij behorende zenlijken verwateren en wordt op de
tijdlijn. GB is namelijk van mening dat lange termijn geschoven.
wij te vaak schema`s van toekomstige De feeling van het college met de poliwoningbouw locaties hebben gezien tiek is al lang geleden verloren gegaan.
die zowel vooraf als achteraf niet re- Nu ligt de nadruk meer op de verwachalistisch waren.
ting dat de coalitie het college wel zullen steunen. Deze confrontatiepolitiek
Marickenzijde/Marickenland
is niet goed voor de verhouding tussen
Een heel ingewikkeld en ook interes- College en Raad. Het is absoluut ongesant project is Marickenland. Maric- wenst als leden van het college gaan
kenland biedt de mogelijkheid om 985 schamperen over genomen raadswoningen te kunnen bouwen. Hard besluiten. Het wordt nog erger als er
nodig in onze gemeente om weer eens dan in achterkamers coalitiegenoten
een groot woningbouwproject op te onder druk worden gezet en het colstarten. Het is ook een gevoelig en lege keer op keer dreigt in zijn geheel
ingewikkeld proces waarbij wij mo- af te treden! Compleet nieuw beleid
gen verwachten dat er zorgvuldig met zoals de voorbereiding van een mogealle aspecten wordt omgegaan om in lijk herindelingsproces wordt via het
samenspraak en overleg met alle be- oude stramien vanuit een monistisch
trokkenen dit project tot een geslaagd college benaderd. De raad moet naar
project te maken.
aanleiding van een informeel overleg
Wij zijn absoluut niet te spreken over vragen om een plan van Aanpak en het
de vele onzorgvuldigheden die zich in daarbij behorende proces in de Raad
deze zaak voordoen. Dan is het weer te behandelen. Nota bene een proces
een onduidelijke weergave van het dat in de VNG uiterst nauwkeurig is
aankoopbeleid en wat er aangekocht omschreven. De vragen over de doelgaat worden. Dan komt er weer con- stellingen van de nieuwe gemeente
fronterend een onteigeningsclausule worden zomaar ineens samen met de
om de hoek kijken Van een intensief colleges en de provincie beantwoord.
aankoopbeleid is vanuit de zijde van Het herindelingsontwerp is hier imRijk en DLG geen sprake. Het is vaak: mers slechts grofmazig op ingegaan
”ja, zeggen en nee doen”
en waar er gemeenschappelijke doelCollege hiermee krijg je de handen stellingen zijn geformuleerd zijn die in
niet op elkaar voor dit soort projecten. de inspraak behoorlijk bekritiseerd.
Je zou denken dat na het besluit van De rol van de raden wordt in het her31 maart het college en de partners indelingsverhaal steeds weer achteraf
in dit project met alle macht weer aan ingevuld, terwijl de wetgever en de
de gang gaan en zich de kritiek van de provincie de pre actieve rol van de raad
raad betreffende het contact met de steeds benadrukken.
grondeigenaren aantrekken. Wat is er Heeft de burgemeester nu de raad voor
gebeurd het onteigeningsonderdeel de gek gehouden toen werd gesteld:
in het besluit blijkt een NON besluit! ”Raad jullie krijgen straks de kans nog
De onderhandelingen lijken stil te lig- om je mening te geven.”

Herindeling
De Arhi-procedure is opgestart. Provinciale Staten van Utrecht hebben
op 19 mei 2008 ingestemd met het
herindelingadvies Vecht- en Plassengebied. De goedkeuring heeft
plaatsgevonden door Provincialeen Gedeputeerde Staten. De formele
procedure loopt nu nog via het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer.
Inmiddels zullen de voorbereidingen
conform het plan van aanpak plaatsvinden. Er zal in het jaar 2009 nog
zeer veel werk verzet moeten worden willen wij op tijd met de samenvoeging klaar zijn. De fractie van
VVW voor Samenwerkende Kernen
is tevreden met de grote variant herindeling.
Veiligheid
Een van de voornaamste taken van
onze gemeenten is de openbare
orde en veiligheid. De fractie van
VVW voor Samenwerkende Kernen
maakt zich echter zorgen over het
feit dat het gevoel van veiligheid bij
de inwoners tanende is. Mogelijk zal
dit afnemen als er een Burgernet
wordt opgezet. De fractie vindt het
daarom een goede zaak dat er een
Burgernet opgestart wordt.
Wij zijn echter niet tevreden over de
handhaving die momenteel plaatsvindt in onze gemeente. Onze inwoners klagen hier nog steeds over,
zij vragen erom dat bedrijven die
vergunningen niet naleven hierop
aangesproken worden. Wij willen
een evenwichtiger beleid en meer
prioriteit hiervoor bij het college. De
gemeente moet meer op de bouwwerken controleren om te bezien of
er volgens de bouwverordening en
het bouwbesluit gebouwd wordt.
Apotheken
Onxze fractie zou graag willen dat
de apotheken in De Ronde Venen
‘s avonds en in de weekenden om
beurten geopend blijven in geval
van calamiteiten. In de beantwoording van het college zou dat te duur
zijn en er zou té weinig gebruik van
gemaakt worden, want er zouden
“slechts” 10 klachten zijn binnengekomen op de beperkte sluitingstijden.. Nu, dat zijn er voor mijn fractie
10 teveel!!
We hopen van harte dat de wethouder zich alsnog sterk maakt om de
bereikbaarheid van de apotheken in
De Ronde Venen ’s avonds en in de
weekenden te garanderen.

Amsterdam komen, verstoten blijven van het openbaar vervoer van
en naar hun werk.
Vinkeveense Plassen
Er zal nog veel moeten gebeuren om
de Vinkeveense plassen goed bereikbaar te maken voor dagtoeristen.
Het is goed dat de recreanten straks
de Vinkeveense plassen rond kunnen wandelen en fietsen, dat is een
zeer grote vooruitgang. Er zou al in
2008 begonnen worden met de uitbreiding van een wandel-/fietsroute;
dat wordt nu 2009.
Betere toegankelijkheid van de
plassen moet gezocht worden in
de vorm van een stuk grond waar
recreanten gemakkelijk hun bootje
van de trailer te water kunnen laten.
Nu gebeurt dat op plaatsen waar dat
niet mag, zoals bij De Boei en aan de
Herenweg.
De gemeente bezit twee mooie stukken grond aan de Vinkeveense Plassen . Het moet toch mogelijk zijn om
één van die twee stukken hiervoor
te bestemmen om zo een betere
toegankelijkheid naar de plassen te
creëren.
Gezond
Gezegd mag worden dat onze gemeente er warmpjes bij zit en dat
moeten wij proberen zo te houden,
ook na de herindeling. Gesproken
wordt over de risico’s. Mijn fractie is
van mening dat wij een goed weerstandsvermogen / weerstandscapaciteit hebben, gezien de onbenutte
belastingcapaciteit van € 4.6 miljoen.
Dit biedt voldoende zekerheid, zodat
de gemeente niet in financiële problemen komt.
Reserve
Over het algemeen staat de gemeente De Ronde Venen er financieel goed voor. Er zal een zorgvuldige
maatschappelijke afweging gemaakt
moeten worden waarvoor deze reserves gebruikt gaan worden. Wat
ons zorgen baart is, dat er onder
andere onder het kopje risico’s, zaken aan de orde zijn die niet goed
te berekenen en in te schatten zijn.
Dat kunnen mee- maar ook tegenvallers zijn.
Onze fractie kan akkoord gaan met
de vaststelling van de OZB belastingtarieven voor het jaar 2009. Voor
2010 zal opnieuw bekeken moeten
worden tezamen met de herindelende gemeenten.
Ook kunnen wij instemmen
met de vaststelling van de
kostendekkende verhoging
van rioolrechten en reinigingsrechten voor 2009.
Er zal voor 2010 opnieuw
bekeken moeten worden
samen met de herindelende
gemeenten welke tarieven
er gehanteerd gaan worden.

Woningbouw
Wij zijn verheugd dat in 2010 de eerste heipaal de grond in kan voor de
woningbouw, tenminste als er niet
te veel bezwaren ingediend worden,
waardoor er oponthoud ontstaat.
Door nieuw te bouwen komen er
woningen voor alle categorieën bij
en zeker voor onze starters. Met het
gevolg dat de doorstroming bevorderd zal worden.
Openbaar vervoer
Uw college geeft aan te streven naar
een verbetering van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Naar
de mening van onze fractie is er
duidelijk géén verbetering van goed
openbaar vervoer in De Ronde Venen. Het is gebleken dat in 2006 al
overeenkomsten getekend zijn door
NS , de provincie en de BRU, terwijl
de betrokken gemeente hiervan niet
op de hoogte was!
Nu de bus van lijn 126 niet meer
over de Baambrugse Zuwe rijdt zal
er toch een voorziening moeten
komen om bewoners van de Baambrugse Zuwe naar het winkelcentrum in Zuiderwaard en bijv. de dokter en de apotheek te brengen. Kan
eens bekeken worden of dat met de
buurtbus mogelijk is?
Lijn 126 mag dan wel sneller gaan
via de N201, maar er gaan minder
passagiers mee omdat de recreanten en werknemers van bedrijven
langs de Baambrugse Zuwe die uit

- Toon van der Meer

- Fractie-assistent Ton Richter

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 5 november 2008

Algemene beschouwingen

raad De Ronde Venen
Donderdag 6 november begrotingsraad. Aanvang 16.00 uur
Ronde Venen Belang

Fractie van het CDA

“Herindelen is een foute beslissing.”

“Polder Groot Mijdrecht Noord:
Bewoners te lang in onzekerheid.”

Als gemeente, maar ook als gemeenteraad, hebben we een roerig jaar achter
de rug. Op alle fronten hangt de eventuele Herindeling als een schaduw
rond ieder onderwerp. En dat is niet
goed. In feite moet een Herindeling
gedragen worden door de betrokken
gemeentes. Daar is ook de hele wetgeving, de ARHI-wet, op gericht. Maar
zoals bekend, is er maar 1 gemeente
echt VOOR een herindeling. Loenen en
Breukelen zijn tegen, De Ronde Venen
onder voorwaarden voor en Abcoude
onvoorwaardelijk voor. Door het niet
honoreren van de financiële voorwaarden van De Ronde Venen is ook deze
gemeente TEGEN. De fractie van Ronde Venen Belang vraagt zich daarom
af of deze herindeling wel door moet
gaan. Ronde Venen Belang trekt ook
het komende jaar gemotiveerd tegen
de herindeling ten strijde.
Herindelen is een foute beslissing
en wij zullen dit hieronder nog eens
kort weergeven:
- ondemocratisch
- geen motivering voor noodzaak
herindeling
- geen onderbouwing van verbetering bij nieuwe gemeente
- de mening van inwoners lapt men
aan zijn laars
Wat heeft Ronde Venen Belang gedaan om dit proces te verbeteren?
- vanaf begin op kosten gewezen
- vanaf het begin gewezen op 		
inspraak inwoners
- vanaf het begin de Provincie niet
als een mak
lammetje gevolgd
- vanaf het begin in protest gegaan
Staat Ronde Venen Belang alleen
in zijn protest?
Het antwoord hierop is nee. De gemeenteraad van Loenen heeft gelden
vrij gemaakt om met een bestuursjurist
alle mogelijke middelen aan te wenden
om de herindeling tegen te gaan. Zoals
bekend heef deze gemeenteraad net
als de fractie van Ronde Venen Belang
protest aangetekend bij Provinciale
Staten, de minister en is heeft zij een
kort geding aangespannen tegen de
provincie. Opvallend is dat de kern
van haar stellingname overeenkomst
met die van Ronde Venen Belang. De
gevolgde procedure is niet correct uitgevoerd. Bij Provinciale Staten werd
het bezwaar als niet ontvankelijk beschouwd. Hetzelfde geldt voor het Gerechtshof. Het niet ontvankelijk verklaren is een vreemde zaak. Door overal
bezwaren tegen besluiten niet ontvankelijk verklaren heeft de overheid een
klimaat geschapen waarbij de burger
rechteloos is geworden. Beroepsbestuurders kunnen daardoor hun gang
gaan. Dit is nog eens pijnlijk duidelijk
geworden bij de afscheidsspeech van
gedeputeerde Dekker. Zij hoopte dat
het in gang gezette beleid om te komen tot herindelingen met verve zou
worden voortgezet.
Wetgeving
Hier kan niet anders worden afgeleid
dat herindelingen van bovenaf worden
aangestuurd en opgelegd. Dat dan er
wetgeving is waarbij de bevolking ook
een stem kan inbrengen is dan wel
erg lastig. Tenslotte doet men het voor
de bestuurders en niet voor de inwoners. Men lapt de belangen van inwoners eenvoudigweg aan haar laars.
De meeste fracties in deze Raad hebben daar volop aan meegewerkt.
Nee, een raadpleging over het Herindelingsvoorstel was niet nodig,
een enquête werd weggehoond.
Nee, informeren was voldoende.
De fractie van Ronde Venen Belang heeft in dit opzicht een schoon
geweten. De andere partijen mogen zich wel eens afvragen voor
wie men hier zit, voor zichzelf of
voor de belangen van de inwoners.
Dat deze fracties toch nog wat willen
doen om het niet serieus nemen van

de inwoners te camoufleren wordt
het duidelijkst gemaakt door de fractie van de Combinatie. Deze fractie
stelt bij een amendement dat de belangen van de inwoners het meest
zijn gediend indien in de klankbordgroep DRV de helft van de stemmen
moet hebben. Dit om de belangen van
onze inwoners te dienen. Daarnaast
wil men goede sier maken met een
kunstgrasveld voor Hertha. Dit omdat
in een nieuwe gemeente er waarschijnlijk geen geld meer voor zal zijn.
Tja, ze hebben gelijk, er zal straks geen
geld meer voor zijn. Had men dat niet
eerder moeten bedenken toen onze
fractie aantoonde dat de herindeling
een ontzettende aanslag op de reserves zou betekenen en de tarieven ontzettend omhoog zouden gaan?
De fractie van Ronde Venen Belang
meent dat zijzelf geen kiezersbedrog
heeft gepleegd. Zij is consequent
tegen herindeling geweest, uitsluitend en alleen in het belang van de
inwoners. De meeste andere fracties
zijn achter de standpunten van hun
landelijke bestuurders gaan staan en
hebben ingestemd met herindeling. Zij
vonden blijkbaar dat de bestuurders
boven de eigen inwoners gaan.
Vervolgstappen
Het zal niemand verbazen dat de fractie
van Ronde Venen Belang doorgaat in
haar verzet tegen de herindeling. Hiervoor worden middelen gebruikt die in
het democratisch bestel passen. Naast
het gebruikmaken van het recht van
petitie richting De Raad van State worden ook de 2e Kamerfracties en de 1e
Kamerfracties benaderd. Hierbij zullen
we de bezwaren die richting de Provincie en de Minster als fundament dienen.
De fractie van Ronde Venen Belang
is er van overtuigd bij deze organen
een gewillig oor te vinden. Zeker, indien benadrukt wordt dat door het
uitsluiten van inspraak van bewoners de kloof tussen burger en bestuur alleen maar wordt vergroot.
Migratiesaldo nul
Migratie saldo nul is door de fractie
van Ronde Venen Belang vroegtijdig
aangekaart. Daarbij hebben we regelmatig de term “zwaard van Damocles”
gebruikt. Het siert het College dat zij
deze terminologie heeft overgenomen.
Het migratie saldo nulbeleid zal veel
plannen dwarsbomen. Dit ondanks
de energie en tijd die wordt gestoken in het creëren van ruimte in dit
beleid. Met dit creëren moet worden
doorgegaan. Echter, zowel College
als Raad moet realiteitszin tonen. Het
mogelijk maken van alle plannen
zal door de Minister van VROM niet
worden geaccepteerd. Daarom stelt
de fractie van Ronde Venen Belang
voor om creatief met het toegewezen kwantum woningen om te gaan.
Te denken valt daarbij aan Vinkeveen
en Amstelhoek, die beide een kwaliteitsimpuls verdienen. Bij Vinkeveen
moet de N201 ondertunneld worden en
moet de recreatie een impuls krijgen.
In Amstelhoek gaat Pothuizen verdwijnen wat de mogelijkheid biedt om daar
huizen te bouwen wat de leefbaarheid van deze kern ten goede komt.
De kwaliteitsimpulsen in Vinkeveen
en Amstelhoek zijn alleen mogelijk
met huizenbouw. Plannen hiervoor zijn
door de Provincie (daar zijn ze weer!!!)
nog niet erkend. Mogelijk dat uitruil
van Westerheul met de ondertunneling bij Vinkeveen en bebouwing van
het terrein van Pothuizen soelaas kan
bieden. Ook in dit kader geldt: Regeren
is vooruitzien !!!!
Randstad 2040
Ook dit onderwerp is door Ronde Venen Belang op de kaart gezet. Werd
het in eerste instantie beschouwd als
een vrijblijvende discussie in prietpraatclubjes, nu is iedereen er van
overtuigd dat Randstad 2040, zoals

grotendeels verwerkt in de Voorloper,
een serieuze zaak is. Onze gemeente
wordt ingezet voor recreatie voor Groot
Amsterdam. Vraag is of wij met z’n allen dat wel willen. Onderdeel van het
geheel is het onder water zetten van
Groot Mijdrecht Noord. Indien je niet
pro-actief stelling neemt wordt je met
resultaten en besluiten geconfronteerd. De fractie van Ronde Venen Belang heeft daarom vroegtijdig gepleit
voor een fundamentele discussie over
de Voorloper. Tot november namelijk
had de gemeente een zienswijze kunnen indienen.
Financiën op orde
De financiën van deze gemeente zijn
op orde, zo lijkt het. Deze gemeente
heeft reserves die her en der worden
ingezet. De reserves zijn echter niet
geheel controleerbaar. Vragen uit de
Raad worden daarover niet afdoende
beantwoord.
Tenslotte
Elke partij wil er bij de voorgenomen
herindeling er het beste uithalen voor
de inwoners van DRV. Daar hadden ze
eerder naar moeten kijken en de herindeling niet eerst moeten afwachten om
daarna pas naar de inwoner te kijken.
De inwoner kan Ronde Venen Belang
niet verwijten WEL aan de inwoners te
hebben gedacht. Wij hebben vooruitgekeken.
Andere partijen kijken achterom en
niet vooruit. Ronde Venen Belang heeft
deze periode steeds vooruit gekeken:
- gevolgen herindeling
- migratie saldo nul
- Randstad 2040
- kangoeroe-woningen
Wij willen verder vooruitkijken,
GEEN herindeling, maar doorgaan
met deze gemeente en werken
voor en in het belang van onze inwoners in plaats van de oren laten
hangen naar beroepsbestuurders
en landelijke partijbelangen.

Anco Goldhoorn

Paul Hageman

Jan Willem
Koedam

Anja Pieneman

Op 8 december 2008 zullen Provinciale Staten zich buigen over de
problematiek in Groot Mijdrecht
Noord en dan gaat het om een
keuze te maken uit zes toekomststrategieën die voor de polder zijn
bedacht om de waterproblematiek
te beheersen.
Op initiatief van de CDA-fractie is
toen een motie aangenomen door de
gemeenteraad van De Ronde Venen,
gericht aan de Provincie Utrecht om
eerst een voorkeursstrategie te bepalen en dan pas tot nadere besluitvorming over te gaan.
Voorts ging het eind 2007 mis toen
bleek dat Gedeputeerde Staten met
de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat afspraken hadden gemaakt over een onderzoek naar waterberging als functie voor het gebied,
terwijl de Commissie Remkes nog bezig was met haar onderzoek.
Voor de bewoners en de bedrijven in
het gebied duurt de periode van spanning en onzekerheid voort. De CDAfractie vindt dit onwenselijk en politiek
gezien onacceptabel.
Ook op de langere termijn - zo schat
de CDA-fractie in – zullen de bestaande ruimtelijke functies van de polder
veel aandacht vragen.
De CDA-fractie verzoekt het College
om zich in 2009 niet aflatend in te zetten voor de belangen van de inwoners
en de bedrijven in dit gebied. We vragen het college om na het besluit van
Provinciale Staten met de gemeenteraad in overleg te treden.
Stedenband
De CDA-fractie heeft ook vorig jaar
al aangegeven dat het tijdstip gekomen is om de stedenband met Kolin
te beëindigen. Met betrekking tot
internationale samenwerking wil de
CDA-fractie graag de “millenniumdoelen” ondersteunen en eventueel
in concrete zin bijdragen aan de uitvoering van een lokaal project in een
ontwikkelingsland. In dat kader biedt
deelname aan het LOGO South project uitdagingen en kansen. Maar er
moet wel sprake zijn van een praktisch nut voor de gewone mensen ter
plekke. Voor het faciliteren van activiteiten ten behoeve van bestuurlijke en
politieke bonzen kan de CDA-fractie
geen enkel begrip opbrengen. Voor de
fractie van het CDA spreekt het voor
zich dat er zo spoedig mogelijk na het
bezoek aan Oeganda een gedegen
terugkoppeling zal plaatsvinden met
de raad. Als kanttekening merkt de
fractie van het CDA op dat deelname
aan het project wellicht beter en meer
integraal in het kader van de herindeling had kunnen worden opgepakt.
Gemeentelijke herindeling
De politiek-bestuurlijke nadruk ligt
momenteel op het herindelingsproces.
Het CDA heeft in het verleden het initiatief genomen om met klem aandacht
te vragen voor de financiële gevolgen
van de voorgenomen herindeling. We
zijn daar niet gerust over.
Bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures zijn gevoerd en zullen wellicht nog gevoerd worden. De
ingestelde stuurgroep en projectgroep zijn inmiddels actief bezig met
de voorbereiding van de herindeling.
Het is echter jammer dat het contact
tussen de gemeenteraden nog niet op
gang gekomen is. Het instellen van
een klankbordgroep vanuit de gemeenteraden stuit op problemen die
nog niet zijn opgelost.
Op grond hiervan wordt vanuit de
CDA-fractie overwogen om naast de
klankbordgroep periodiek een vergadering te organiseren van de fractievoorzitters vanuit alle fusiegemeenten.

Indien voor een dergelijk fractievoorzittersoverleg een goede vergaderorde kan worden afgesproken, kan het
overleg over de herindelingsproblematiek terstond aanvangen.

Jan van Loo

Wonen/Woningbouw
Het bouwen van voldoende woningen
voor de doelgroepen is voor het CDA
een aanhoudende zorg. Destijds is in
het beleidsplan aangegeven dat er
900 woningen voor deze raadsperiode
zijn gepland.
Vorig jaar stond in de programmabegroting dat binnen deze raadsperiode tot 2010 (!) 720 woningen zouden
worden gebouwd. We gaven toen al
aan daarin geen vertrouwen te hebben. En nog steeds blijft het CDA zich
grote zorgen maken over de voortgang van de woningbouw in onze gemeente en dan vooral de bouw voor
woningen voor speciale doelgroepen.
In de afgelopen jaren hebben wij diverse malen aandacht gevraagd voor
dit onderwerp. We hebben opgeroepen tot een realistische aanpak. Het is
zorgwekkend dat het College keer op
keer niet in staat is om een betrouwbare prognose van de woningbouw te
geven.
Kijken we naar de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2010,
dan valt te constateren dat er
dan bij het meest optimistische
scenario slechts 450 woningen
gebouwd zullen zijn. Het lijkt er
dus op dat we een belangrijke
doelstelling uit het Beleidsplan
niet zullen halen.
Graag vernemen wij van het
College of zij het met ons eens
is dat we inmiddels wel kunnen
spreken van een “mislukte”
doelstelling.
Openbaar Vervoer
Het CDA is het eens met het College dat het streven naar een beter
Openbaar Vervoer een goede zaak is.
Het CDA pleit er voor om dit streven
veel krachtiger bij de besluitvormers,
de Provincie en de Openbaar Vervoerbedrijven, onder de aandacht te
brengen. Zeker als de herindeling is
gerealiseerd en de verbinding van de
kernen door middel van een adequaat
Openbaar Vervoerssysteem een bittere noodzaak is. Het opheffen van lijnen of haltes moet daarom met kracht
worden tegen gegaan.
Financiën
Uit het meerjarenperspectief verloop
reserves blijkt dat de reserves de komende jaren afnemen met 16 miljoen
euro van 50 miljoen naar 34 miljoen
euro in 2012.
Voorts wordt aangegeven dat de
risico`s voor de toekomst ruim 27 miljoen bedragen waarbij volgens een
onduidelijke kansberekening voorshands slechts rekening wordt gehouden met ruim 4 miljoen.
Het is duidelijk dat de algemene reserve van 10 miljoen euro in beginsel voldoende is om een risico van 4 miljoen
op te vangen. De algemene reserve is
echter volstrekt onvoldoende om een
risico van 27 miljoen op te vangen.
Bij de beantwoording van de informatieve vragen heeft het College medegedeeld dat de risicoschatting van
10% voor de tweede fase Baambrugse
Zuwe is gebaseerd op een “schatting
van onze eigen specialisten”.
Het totale risico is 15 miljoen en het
College neemt 1.500.000 op.
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1.500.000 euro - in de optiek van de
CDA-fractie - volstrekt onjuist (en te
laag) geschat.
Het CDA dringt er dan ook bij het
college op aan om de schattingen van de risico’s van 27 miljoen
alsnog te laten geschieden door
externe deskundigen inclusief de
accountant.
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Best of Show Award 2008 voor Uithoorns bedrijf

Uithoornse inzending wint
internationale Pixi Award
Chicago /Uithoorn - Zondagavond zijn de winnaars bekend
gemaakt van de Global Pixi
Award.
De feestelijke uitreiking vond plaats
in The History Museum in Chicago.
Meer dan 500 inzendingen uit 100
landen – verdeeld over de zes continenten - stuurden digitale drukwerkapplicaties in. Deze werden door
een onafhankelijke internationale
jury beoordeeld. Daarbij werd gekeken naar digitale technologie, bedrijfseffectiviteit, esthetiek, innovatie, originaliteit, vormgeving, technische complexiteit, milieuvriendelijke
productie en duurzaamheid.
In samenwerking met PoppoVisual in Uithoorn ontwikkelde drukkerij De Budelse een set, bestaande
uit een hardcover kinderboek, een
op winkelniveau gepersonaliseerd
toonbankdisplay en een muziek CD
met rijk geïllustreerde cadeauenvelop. Grafisch vormgever Patrick van
Houten verzorgde de vormgeving
met illustraties uit het boekje.
De set zal on-demand worden geproduceerd, verpakt en verzonden.
De verrassing was groot toen dit uitgeverijconcept bijzonder hoog gewaardeerd werd en beloond met

The Best of Show Award 2008.
Drukwerk
Voor het eerst schonken de Pixi
Awards aandacht aan drukwerkleveranciers die op milieuvriendelijke
wijze gebruik maken van productieoplossingen.
Het unieke ontwerp en productie
voor Uitgeverij 11-12-13, waarbij
boeken, toonbankdoos, CD cadeauverpakking en CD als complete set
on-demand wordt gedistribueerd,
kreeg daarom veel waardering. Er
worden op deze manier precies de
juiste hoeveelheid boeken, displays,
CD’s en cadeau-enveloppen voor
de CD geproduceerd. Verspilling
van o.a. inkt, papier, CD’s, extra opslag voor niet-verkochte voorraad,
vervoer en materiaal wordt hiermee
voorkomen. Hiermee behoren te
grote oplagen van boeken, displaydozen en restant-exemplaren die op
de tweedehands markt terecht komen voortaan tot het verleden.
Het kinderboek ‘Sjakie de kleine Dinodrachus en de grote Tyrelierus
Rex’ van Eline Ulaen is een hardcover uitgave die in opdracht van Uitgeverij 11-12-13 wordt geproduceerd. Daarnaast werd in desbetreffende uitgeverij een toonbankdis-

Boekjes
Elke boekhandel en cadeauwinkel die de boekjes bestelt krijgt een
toonbankdisplay waarin 5 boekjes
passen en 2 bijbehorende muziek
CD’s in cadeauenvelop. Alles met
afbeeldingen uit het boekje. In samenwerking met De Budelse is het
model voor de displaydoos zo ontworpen, dat deze slechts aan één
kant digitaal bedrukt hoeft te worden en met één vouwbeweging tot
een boekenstandaard gevouwen en
opgezet kan worden. Ook deze toepassing is kostenbesparend en milieuvriendelijk.
Met deze toepassingen is door De
Budelse een nieuwe markt voor
de uitgeverij ontwikkeld waardoor
er volop ruimte is om ook de minder grote en beginnende schrijvers
en uitgevers onder de aandacht te
brengen van het publiek zonder dat
er minimale oplages met hoge kosten gemaakt worden.

Er zijn geen gelijke die dit alles kunnen produceren en aanbieden in de
markt. Het brengt de level van de
Award naar een onbeschrijfelijke
hoogte die moeilijk door anderen te
benaderen is.”

Kruidnotenactie op
basisschool De Kwikstaart

De kruidnotenmarkt zal van
maandag 3 t/m vrijdag 7 november, elke ochtend van 8.20
tot 8.40 uur plaatsvinden in elke klas.
Na een aantal keer meegewerkt
te hebben aan Operatie Schoenendoos van Edukans, is er dit
jaar gekozen voor een project van
Stichting ZOA. ZOA is een christelijke organisatie in Nederland
die gespecialiseerd is in noodhulp en wederopbouw in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika. Vlak voor de herfstvakantie is
Vincent ten Broeke van Stichting

ZOA op school geweest om alle
kinderen van groep 1 t/m 8 over
het project te vertellen. Met behulp van een Powerpointpresentatie met prachtige foto’s heeft
hij de kinderen veel geleerd over
het land Sri Lanka en de moeilijkheden die ze daar hebben.
Ook had hij traditionele Sri Lankaanse kleding meegenomen en
speelgoed gemaakt van kosteloos materiaal zoals blikjes en
plastic tassen. Wat ook veel indruk maakte op de kinderen waren de zelfgemaakte sandalen,
gemaakt van oude (auto)banden
die de armste kinderen daar dragen.

kampen heeft met de gevolgen
van de tsunami. Het streven is
o.a. om 2500 kleuters op school
minimaal 1 goede maaltijd per
dag te geven. Voor één euro kan
1 kind een maand eten!
Elke ochtend wordt er in alle klassen een kruidnotenmarkt gehouden. Bij een kraampje verkopen
de kinderen zakjes kruidnoten
(500 gr per zakje en bereid door
de warme bakker) voor 2,00 euro. Hiervan is 1,00 euro voor het
project. Echter, elke euro wordt
verdrievoudigd door de Europese Unie. Dat betekent dat elk verkocht zakje kruidnoten 3 kinderen een maand eten geeft!

Geteisterd
De opbrengst van de kruidnotenactie is voor een voedselzekerheidsproject op scholen in Sri
Lanka, een land dat al jaren geteisterd wordt door oorlog en te

De kinderen is gevraagd zoveel mogelijk familie, vrienden, buren en kennissen uit te
nodigen voor de kruidnotenmarkt die van 8.20-8.40 uur
zal plaatsvinden.

Vinken 2 speelt gelijk in derby
Vinkeveen - Het door café restaurant De Veensteker gesponsorde tweede team van De Vinken
pakt in een spannende wedstrijd in
Mijdrecht tegen Atlantis 2 een punt

en houdt de stijgende lijn vast. Na
een 6-7 voorsprong in de rust vergat Vinken 2 de tweede helft door
te blijven scoren, maar kon wel een
gelijkspel en dus 1 punt mee naar

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

play ontwikkeld die per winkel gepersonaliseerd wordt.
Op de voorkant van de kleine toonbankdoos komt prominent de naam
van de winkelier te staan met een
gepersonaliseerde aanbeveling en/
of een tekst naar wens. Op deze manier krijgt het boekje een extra attentiewaarde en verdwijnt het niet
direct tussen de andere kinderboeken in het schap.

Juryrapport (in Amerika vertaald)
Voorzitter van de jury:
“Vanaf de eerste dag was het duidelijk dat dit de Best of Show zou worden. De combinatie van een hardcover kinderboek, muziek cd in een
speciale cadeauenveloppe en een
display op boekhandelniveau gepersonaliseerd om de verkoop te ondersteunen is ‘buitenaards’.

Uithoorn - Onder het mom
“Koop Kruidnoten voor Kansarme Kinderen” kopen en verkopen alle leerlingen van Basisschool de Kwikstaart de
komende week kruidnoten
voor een voedselproject voor
schoolkinderen in Sri Lanka.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Vinkeveen nemen.
Zwak begin
De volledige Veensteker-equipe was deze zonnige dag aanwe-

VERBODEN TOEGANG
Wat en wie tref je aan in een nieuw parkachtig
gebied met jonge aanplant, in Mijdrecht
tussen woonwijk en plantenkassen.
Wat is er meer in het Wickelhofpark dan
bankjes om op te zitten, hekjes om overheen
te klimmen, plasdras stroken, legakkers en
vooral veel water en gras. Hoe gebruiken
mens en dier deze aangelegde natuur? Hoe
ontdekken ze het gebied?

Kom je op vleugels, dan zie je al het water.
Want als meerkoet, grondelende eend of
snavelende zwaan heb je er wel iets te zoeken.
En ben je als kikker, pad of salamander
bij toeval in het plasdrasgebiedje uit een
ei gekomen, dan is er vast wel voldoende
voedsel aan slakjes, wormen en larven. Maar
ben je een roodborstje, koolmees of specht

dan vind je er nog onvoldoende insecten, dus
ga je liever naar al wat oudere tuinen in de
wijk of naar het Meyert parkje.
Ben je als schaap in een kudde naar een
Wickelhofweide gebracht, dan is dat weer
heel anders. Je hebt het niet gekozen en van
pure stress laat je op het asfalt je schapenschijt
achter. Eenmaal in de wei ga je flank aan flank
beschutting zoeken bij elkaar. Dan hoor je bij
een echte kudde schapen net als op de hei of
op ander schraal terrein. En wat moet je nou
met dat kleine houten hok? Dat is toch geen
echte schaapskooi. Maar te grazen is er wel,
gras genoeg.
En als mens fiets, schaats of wandel je door
het park. Dan geniet je van de ‘geboden
toegang’ en van het hangbuikzwijn en de
gehoornde schapen. Je vraagt je af of er echt
een torenvalk in de nestkast woont en of er
ooit ooievaars zullen komen op het hoge
wagenwiel. Je ziet duiven, koeten en kauwtjes
en je denkt: fijn om in zo’n gebied te zijn.
Leuk hoor, dat Wickelhofpark! Fijn hoor, die
geboden toegang.
Ria Waal

home.wanadoo.nl/ivnrvu
zig om de wedstrijd aan te gaan in
Mijdrecht. In de aanval begonnen:
Johan Kroon, Hein Aafjes, Helene
Kroon en Lisette Pauw.
Helaas kon de eerste aanval niet
snel tot scoren komen en wist Atlantis wel redelijk snel 2x te scoren
tegen hun eerste verdediging met:
Rogier Schoenmaker, Marcel StNicolaas, Joyce Kroon en Roosmarijn Mooij. Een 2-0 achterstand was
ook de week ervoor het geval en
De Vinken moest dus meteen achter de feiten aanlopen. Het eerste
doelpunt kwam op naam van Rogier Schoenmaker na het veroorzaken van een strafworp door Marcel
St.Nicolaas, 2-1.
Helaas was het daarna Atlantis die
de broek aan had. Ze wisten uit
te lopen naar een 4-1 voorsprong.
Maar het Veensteker-achttal kwam
beter in het spel te zitten. Kreeg
meer vat op de aanvallen van de tegenstander en begon zelf ook beter
te draaien in de aanval.
De 4-1 achterstand werd omgebogen naar een 4-6 voorsprong door
scores van Helene Kroon, Roosmarijn Mooij, Hein Aafjes en Lisette
Pauw. Er werd scherper en meer geconcentreerd gespeeld. Atlantis wist
daarna nog wel wat terug te komen
en zo was het vlak voor tijd 6-6. Johan Kroon zorgde er nog voor dat
De Vinken wel met een kleine voorsprong de rust in kon gaan, 6-7.

Goed spel blijft, maar scoren blijft
uit
Na de rust bleef het spelbeeld redelijk gelijk. Atlantis wist niet makkelijk te scoren en Vinken 2 bleef geconcentreerd spelen. Dit zorgde er
ook voor dat het Veensteker-team
halverwege de tweede helft een
voorsprong had van 3 punten (7-10)
door scores van Joyce Kroon, Rogier Schoenmaker en Helene Kroon.
Echter daarna bleven de doelpunten
uit. Atlantis begon kansen te ruiken
en begon aan een slotoffensief en
kwam dichterbij naarmate de wedstrijd vorderde.
De Vinkeveners bleven goed geduldig spelen en wachtten goed op de
juiste kansen, maar de bal wou niet
meer door de korf. Atlantis kwam
terug en een paar minuten voor tijd
was het dan ook 10-10. De week ervoor had De Vinken in de laatste
minuten net aan verloren (12-13)
en ze deden er alles aan om dit nu
te voorkomen. Na nog een laatste
aanval van Atlantis floot de scheidsrechter af en was de eindstand 1010 gebleven.
De Veensteker-equipe staat nu
met nog 2 ploegen op 4 punten.
Volgende week volgt de lastige
opgave tegen de koploper Tempo. Hopelijk kan Vinken de goede lijn van de laatste 2 wedstrijden doorzetten en tegen Tempo
verrassen.

Rectificatie

Marathonkaarten
in Amstelhoek!
De datum moet zijn:

8 NOVEMBER!

Amstelhoek - Zaterdag 8 november a.s. houdt de BUURTVERENIGING AMSTELHOEK
wederom haar HERFST- klaverjasmarathon. U kunt zich tot
donderdagavond aanmelden bij
Martine Baltus (telefoon 0297214543). Er wordt gekaart van
10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s
avonds, waarbij er lekkere vleesprijzen zijn te winnen; de zaal is
open vanaf ca. 9.30 uur.
Tevens vindt er een verloting
plaats met allerlei leuke prijsjes.
De vorige week heeft er helaas
een verkeerde datum gestaan,
maar het moet echt zijn 8 november.
De entree bedraagt slechts 7 euro (waarbij inbegrepen een kopje koffie, ’s middags een broodje en ’s avonds een heerlijke kop
soep met een broodje).
TOT ZIENS OP 8 NOVEMBER
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Bij Tuincentrum de Huifkar

Natuurlijke aroma kruidentherapie

Waternet wil einde maken aan afmeren van bootjes in
Abcoude en Baambrugge

Afmeerverbod langs Gein
en Angstel
Regio - Bewoners van het Nauwe
Gein in Abcoude wisten in mei van
dit jaar niet wat ze lazen. In een brief
sommeerde Waternet - de organisatie die het beleid van het Hoogheemraadschap Amstel- Gooi- en
Vechtstreek (AGV) uitvoert – dat
afgemeerde boten, waarvan er vele
al meer dan 30 jaar liggen, binnen
vier weken moesten zijn verwijderd.
De bewoners waren perplex: ruim
dertig jaar had de overheid nooit
enig probleem gemaakt van de afgemeerde boten, nu moest binnen
4 weken worden gehoorzaamd op
straffe van een dwangsom.
Volgend jaar komt de Angstel aan
de beurt, zodat binnenkort alle afgemeerde bootjes in Abcoude en
Baambrugge zullen zijn verwijderd.
In gesprek met Waternet
Een werkgroep met de naam ‘Behoud van vaargenoegen langs ’t
Gein’ was gauw geformeerd en ging
in gesprek met Waternet. Daar kreeg
men te horen dat het Gein, met het
verdwijnen van de spoorbrug, opengesteld zou gaan worden voor meer
toeristisch bootverkeer. Een doorvaart van boten van 3.20 breedte
en 12 meter lengte zou daarbij niet
worden geschuwd.
Dit zijn afmetingen die op 10 cm.
na in het smalste deel van het Nauwe Gein passen. Daarbij wilde het
Hoogheemraadschap dat er op termijn jaarlijks een veelvoud van de
huidige paar honderd passanten
per boot door ons dorp mogelijk zou
worden. Daarmee komt de kleinschaligheid van het Gein dus ernstig onder druk te staan. Om ‘nautische’ redenen moesten alle aan het
Nauwe Gein afgemeerde bootjes nu
weg. Volgend jaar zouden de Angstel en Baambrugge aan de beurt
komen. De werkgroep van bewoners aan het Nauwe Gein schrok:
niet alleen het afmeerverbod zat
hen dwars maar ook de verstoring
van de kleinschaligheid van het
Gein nam men hoog op. Veel te grote boten zouden worden toegestaan
in veel te grote aantallen. Het Gein
bedreigd door massatoerisme. De
werkgroep vindt het de wereld op
z’n kop dat de belangen van de bewoners van Abcoude en Baambrugge voor een dergelijk beleid zouden
moeten wijken.
Veel tegenargumenten
Bewoners langs het Nauwe Gein
lieten zich niet gemakkelijk afwimpelen. Zij schreven brieven met hun

bezwaren. Samengevat komen deze
op het volgende neer:
- In het verleden hebben zich, ondanks de afgemeerde boten, nooit
problemen voorgedaan bij de doorvaart van langsvarende boten.
- Het Hoogheemraadschap heeft
geen idee hoeveel passerende boten er volgend jaar worden verwacht.
- Bewoners worden voor een voldongen feit geplaatst, er zit niets
anders op dan je boot te verkopen.
Het Hoogheemraadschap heeft niet
nagedacht over vervangende oplossingen voor deze direct belanghebbenden.
- Bij alle afgemeerde boten van bewoners langs het Nauwe Gein blijft
meer vaarbreedte over dan bij de
smalste plek bij de brug in de Hoogstraat. Passeren is geen probleem.
- Afgemeerde bootjes hebben een
preventieve werking voor al te snel
en roekeloos varend bootverkeer, ze
fungeren als natuurlijke verkeersdrempels.
- Er zijn stoplichten gepland bij begin en eind van het Nauwe Gein wat
op een simpele manier éénrichtingverkeer mogelijk maakt. Een afmeerverbod wordt daarmee overbodig.
- Bewoners langs het Nauwe Gein
zijn verplicht hun beschoeiing te
onderhouden. Daar staat in de toekomst niets meer tegenover: het
vaargenot is voor de boten van buiten, bewoners van Abcoude en
Baambrugge krijgen het nakijken:
wel de lasten, niet de lusten.
- Het Hoogheemraadschap streeft
er naar jaarlijks duizenden boten
door Abcoude te laten passeren, het
kleinschalige karakter van het Gein
wordt hiermee bedreigd.
Waternet houdt voet bij stuk
Waternet toonde zich niet ontvankelijk voor deze bezwaren. Ook op
het voorstel van de werkgroep om
voor het nemen van deze rigoureuze maatregel eerst een jaar het effect van de plaatsing van de stoplichten af te wachten, wilde Waternet niet ingaan.
Gemeente Abcoude
niet op de hoogte
In gesprek met de wethouder van
Abcoude over de kwestie bleek al
gauw dat wethouders en gemeenteambtenaren nauwelijks op de hoogte waren van de plannen van het
Hoogheemraadschap. Men vond de
wijze van handhaving van Waternet

weinig correct, voor het overige beraadt men zich op de kwestie. De
werkgroep voelde zich een beetje in
de steek gelaten door het eigen gemeentebestuur.
Twee procedures gestart
Nu overleg met Waternet tot niets
heeft geleid, is de werkgroep tot
juridische stappen overgegaan en
heeft het een bezwaarschrift ingediend tegen de Nota Vaarwater, de
nota achter de grootse plannen van
het Hoogheemraadschap. Ook zijn
verschillende
belanghebbenden
een individuele procedure gestart
tegen de afwijzing van een ontheffingsaanvraag.
Hoogheemraadschap
is hardleers
Alles overziend lijkt het Hoogheemraadschap niets geleerd te hebben van een eerdere kwestie in deze regio: de plannen tot dijkverzwaring langs het Gein. Die plannen
kwamen van het zelfde waterschap
en het zelfde Waternet. Het Hoogheemraadschap gedroeg zich toen
ook als een ouderwetse overheid die
geen overleg aangaat met belanghebbenden. Er was toen ook sprake
van ondemocratisch beleid. Na fors
verweer van onder andere de Vereniging Spaar het Gein is toen bakzeil gehaald. Nu wordt er ten aanzien van de dijkverzwaring beleid
gemaakt zoals het hoort, de mening
van de burger speelt daarbij een rol.
De werkgroep ‘Behoud van vaargenoegen langs ’t Gein’ vindt dat dit
ook moet gebeuren bij de plannen
voor het bootverkeer door Abcoude
en Baambrugge.
Thema voor verkiezingen
Hoogheemraadschap
De werkgroep gaat van de vaarproblematiek door Abcoude en Baambrugge – in samenwerking met
Spaar het Gein - een politieke kwestie maken. In november vinden er
namelijk verkiezingen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap
plaats. De werkgroep gaat de politieke partijen benaderen om een
standpunt in te nemen over deze
zaak. In de week voorafgaand aan
de verkiezingen zal de werkgroep
deze standpunten publiceren in deze krant. Eén partij heeft al verklaard
het voornoemde beleid ter discussie
te willen stellen!
Reacties en steunbetuigingen kunt
u sturen naar
vaargenoegengein@there.nl

Voorbereidingen carnaval
in volle gang
Mijdrecht - Met november weer
voor de deur begint het weer te jeuken: de capes worden uit de mottenballen gehaald, de steken klaargezet en de medailles opgepoetst.
Voor je het weet is het immers weer
zover: dan barst het carnavalsgeweld weer los.
Voor carnavalsvereniging de Huts
Geklutste Kliek betekent dat in ieder geval de verkiezing van de nieuwe Prins Carnaval en het afvoeren
van de oude Prins Hummus l en
zijn Prinses Katinka. Op 8 november gaan de deuren van Immitsj
dan ook om 21.00 uur open voor iedereen die zin heeft in een feestje,
hardcore carnavalsvierder of niet!
De toegang is gratis!
Met ondersteuning van een dweilorkest wordt afscheid genomen van
Prins Hummus l en Prinses Katinka. Om Elf over Elf presenteren ze
de nieuwe Prins en misschien zijn
nieuwe prinses.
Benieuwd naar de nieuwe rolverdeling binnen de Raad van Elf? Zin in
een feestje? Gewoon niets te doen?
Kom lekker langs en neem er eentje

op de nieuwe Prins. Alaaf!
Daarnaast is De Huts Geklutste
Kliek nog hard op zoek naar nieuwe showgirls. Vind je het leuk om te
dansen en vind je het leuk om carnaval te vieren, meld je dan op deze

avond aan bij een van de showgirls
of raadsleden, of stuur een mail naar
carnaval@ajoc.nl . Ook is de carnavalsvereniging nog op zoek naar
nieuwe raadsleden, dus schroom
niet en geef je op!

Mijdrecht - Inmiddels alweer voor
de derde keer komt Jetske weer
richting Mijdrecht met haar aroma
kruidentherapie.
Bloemengeuren
doen denken aan zonovergoten velden en kleurige tuinen, waar planten de zonne-energie opnemen en
omzetten in per soort verschillende
geuren en smaken. Essentiële oliën
zijn aanwezig in de plant ten behoeve van de voortplanting, afweer, het
sturen van boodschappen aan planten en andere levende wezens om
zich heen. Al in de verre oudheid is
geprobeerd deze eigen ziel, de essentie van de plant te winnen en te
gebruiken voor verzorging van menselijke geest en lichaam en voor het
genezen van kwalen.
Werkend vanuit deze aloude traditie, geeft Jetske met haar essentiële
olie de levensenergie van de levende plant aan u door.
Zij verwerkt deze o.a. in crèmes
en spierolie/balsem voor pijnlijke
spieren en gewrichten, Hoofdpijnolie, anti-verouderingcrème, hand/
voetcrème en lippenbalsem, parfum/Deo crème, psoriasis/eczeem
crème. Haar kruidentherapie helpt
o.a bij diabetes en te hoog cholesterol. Bovendien is Jetske helder voe-

lend en helder wetend, magnetiseur
en aura healer.
Jetske werkt met kristallen en geeft
spirituele hand/voet reflexmassage.
Ook mag zij met Engelen werken en
geeft deze helende engelenenergie
door aan hen die hulp nodig hebben

om blokkades, zowel geestelijk als
lichamelijk, op te heffen. Nieuwsgierig geworden? Jetske is zaterdag 8 november aanwezig van 11.00
uur tot 16.00 uur in Tuincentrum de
Huifkar aan de Oosterlandweg 32 in
Mijdrecht.

Nico de Dood kandidaat
Waterschapsverkiezingen
Mijdrecht - Melkveehouder Nico
de Dood, wonend aan het einde van
de Tienboerenweg op de grens van
Mijdrecht en Amstelhoek, stelt zich
kandidaat voor het CDA tijdens de
komende Waterschapsverkiezingen.
Die worden gehouden van 13 tot en
met 25 november aanstaande. Nico staat vijfde op de lijst en wil zich
als enige vertegenwoordiger van De
Ronde Venen voor alle ingezetenen
inspannen op het gebied van goed
waterbeheer, waterpeil, onderhoud
van waterkeringen in ons poldergebied en alles wat daar nog meer bij
komt kijken. ‘Dan heb je aan Nico
een goeie’, zo wordt in de wandel-

zicht bij Rabobank Veenstromen. “Er
speelt zich een groot aantal zaken in
de polder af waarbij het Waterschap
sterk betrokken is en zich doet gelden. Daarbij moeten wij als inwoners een stem in het kapittel hebben, want het gaat ons allen aan,”
vertelt een gedreven Nico de Dood.
“Wij van het CDA, met als lijsttrekker Wim Zwanenburg, staan voor
ons programma dat voornamelijk
betrekking heeft op uitvoering en
handhaving van activiteiten betreffende waterbeheer, waterberging
en de zorg voor veilig wonen, werken en recreëren in de polder. Wie
daarover meer wil weten moet de

wordt nu op ons bordje geschoven
waar wij zelf nooit problemen van
dien aard hebben gehad. Bij verschillende gesprekken met vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap AGV heb ik vaak aangegeven dat men eerst eens de peilbesluiten dient na te leven en voldoende onderhoud moet plegen, ook in
de natuurgebieden. Dan creëren we
al heel wat mogelijkheden voor waterberging. Als het Waterschap zich
meer bezighoudt met haar kerntaken zijn we al een flink stuk op weg.
Al met al wil ik graag het verbindingsstreepje zijn tussen de fractie
van het CDA in De Ronde Venen en

Melkveehouder Nico de Dood (re.) wil ervoor gáán…
gangen gezegd door degenen die
zich bij deze bestuurslaag betrokken voelen. ‘Er is momenteel niemand anders die de regio vertegenwoordigt bij het Waterschap. En hij
weet als geen ander waarover hij
praat. Nico kent de polder als geen
ander want hij is er geboren en getogen. Het leven en werken is hem
daar vanwege zijn melkveehouderij
met ruim 300 koeien en kalveren op
het lijf geschreven. Als melkveehouder staat hij voor het bestaansrecht
van het boerenbedrijf, maar ook
voor het polderlandschap dat ons
allen aangaat. Hij weet genoeg van
droogmakerijen en bovenlanden af
en natuurlijk wat verhoging of verlaging van het waterpeil inhoudt,
hoe het er met ‘de kwel’ in Groot
Mijdrecht-Noord én Zuid voorstaat
en het onderhoud van de lokale waterkeringen.
Nico is bovendien iemand die een
duidelijke mening heeft als het erop
aan komt en bepaald geen meeloper met de rest. Kortom, hij is strijdbaar, zal proberen medestanders
te krijgen als het gaat om belangrijke beslissingen er door te krijgen
die in het positieve belang zijn van
de inwoners. Hoe dan ook, hij heeft
duidelijk inbreng en verdient dus
een plaats in het politieke bestuur
van het Waterschap.’ Aan bestuurlijk ervaring ontbreekt het bij Nico
niet. Zo zat hij acht jaar in het bestuur van de lokale politieke partij,
het CDA, was vier jaar fractieassistent en inmiddels 2 jaar fractieadviseur. Ooit had hij zelf politieke ambities om zich als raadslid op de lijst
te laten plaatsen, maar vanwege het
vele werk op de boerderij kon hij dat
er niet naast doen. Nu hij met meer
personeel werkt kan hij wel deelnemen aan de politiek/bestuurlijke
kant van het Waterschap. Daarnaast
is hij ook lid van de Raad van Toe-

website maar eens bekijken (www.
agv.cda.nl). We gaan nog wel enige campagne voeren. Er zullen billboards in de polder worden neergezet en we delen flyers uit.” Volgens
Nico bemoeit het waterschap zich
vaak teveel met het algemene beleid, terwijl men zich juist zou moeten richten op de kerntaken, zoals
waterbeheer, peilbesluiten, onderhoud e.d. Niet met besluitvorming
over de ruimtelijke inrichting. Die
hebben niets met het Waterschap
te maken. Dat is voorbehouden aan
de gemeente en in tweede instantie de provincie. Zo heeft het Waterschap in het verleden besloten om
23 miljoen euro te reserveren voor
de polder Groot Mijdrecht-Noord.
Niet voor onderhoud of waterverbetering maar voor het aankopen van
gronden en gebouwen in de polder!
En daar is het niet voor bedoeld. Tegen dat soort zaken zet De Dood
zich af. Het Waterschap behoort
voor een juiste beslissing over ruimtelijke inrichting haar kennis en gegevens aan te leveren. Die moeten
onderzocht, betrouwbaar en duidelijk zijn. Als voorbeeld noemt hij het
onderzoek naar de bodem- en watergesteldheid in de polder Groot
Mijdrecht-Noord waarover zoveel
commotie is ontstaan. De manier
waarop het is gegaan is in slechte
aarde gevallen. Dat was ook de reden voor aanvullende onderzoeken
door de commissie Remkes.
“Ik durf best de discussie aan als
het gaat over het nut en de noodzaak van waterberging, Wij zijn al
een buffer voor het bebouwde gebied van onder meer Amsterdam.
Die heeft met haar uitbreiding aan
woonlocaties en industriegebieden de problemen zelf over zich afgeroepen door te weinig rekening
te houden met waterberging. Dat

mijn actieve inbreng in het Waterschap. Vroeger was het democratische gehalte bij het Waterschap erg
laag. Bijna nooit maakte je mee dat
tegen de voorstellen van het Waterschapcollege werd gestemd. Op die
manier konden dijkgraaf Johan de
Bondt en zijn mensen hun ideeën er
altijd doordrukken. Vandaag de dag
kan dat veranderen door als ‘waterschapsraad’ meer tegengas te geven. Daarom hoop ik dat de inwoners van De Ronde Venen mij het
vertrouwen geven dit te kunnen
doen en hun (voorkeur)stem op mij
uitbrengen. Ik wil ervoor gáán, voor
alle inwoners van De Ronde Venen.”
Aldus Nico de Dood die bij de discussie over de Structuurvisie Randstad 2040 tijdens het op maandag
20 oktober jl. gehouden mini-symposium ook al van zich liet horen.
Bij de komende Waterschapsverkiezingen gaat het om invulling van 23
zogeheten ‘ingezetenen zetels’. Die
van de ‘bebouwde’ en ‘onbebouwde’ zijn vaste plaatsen en al toegewezen aan 3 voor de LTO, 3 aan de
Kamer van Koophandel en 1 voor
het ‘bosschap’ (Natuurmonumenten). De Waterschapsverkiezingen
kunnen worden vergeleken met die
van de Gemeenteraden en de Tweede Kamer. Het gaat hier om de derde bestuurslaag, naast die van de
provincie en de gemeente. Nico de
Dood hoopt dat de mensen gaan op
hem stemmen waardoor hij steun
krijgt om De Ronde Venen te gaan
vertegenwoordigen. Hij richt daarbij zijn aandacht op met name ‘het
(buiten)poldergebied’, dat juist in
deze tijd vaak onder vuur ligt van
provinciale en nu ook landelijke visies en plannen voor herinrichting
en vernatting. Dat moet samen met
de mensen besproken worden en
niet zonder en over hen, zo is hij van
mening.
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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.

Ja! Ja!

Oeghanda
Oe. Oe. Oe. Oe. Kort uitspreken en een beetje diep uit de keel. Oe! Oe! Oe! Oe! Ja! Ja! Zo
klinkt het al veel beter. Ja! Ja! Wij moeten oefenen. Wij moeten ineens Afrikaans oefenen.
Waarom? Waarom moeten wij Afrikaans oefenen? Ongeveer tien jaar geleden moesten
wij ineens Tsjechies oefenen. De gemeente De
Ronde Venen had een soort van “stedenband”
met de historische Koninklijke stad Kolin. Niet
warm. Veel regen en vooral dichtbij. Geen gorilla’s, geen olifanten, geen kraanvogels, geen
nijlpaarden, geen slaven, geen corrupte ambtenaren, maar mooie koninklijke gebouwen.
Gebouwen die de eeuwen hebben doorstaan
en oorlogen hebben overleefd. Wat hebben wij
hen geleerd? Wat hebben wij geleerd? Aan het
gemeentehuis en de nieuwbouw is niet te zien
dat wij iets hebben geleerd. Wat hebben wij als
bewoners eraan dat onze bestuurders snoepreisjes naar Kolin hebben gemaakt. De communicatie met de bewoners is er geen steek
beter van geworden. Voor betere communicatie onderling zijn onze bestuurders al naar
de Veluwe geweest. Dat heeft ertoe geleid dat
de communicatie van B&W naar de Raad nog
slechter is geworden om over die met de inwoners maar te zwijgen. Het zal toch niet zo
zijn dat B&W die minachting voor het langzame verkeer, de fietsers, voetgangers, ouderen,
kinderen en mensen met een handicap in Kolin
hebben geleerd. (Denk maar aan dat kruispunt
bij Adelhof in de Margrietlaan in Mijdrecht.
De voetgangers voelen zich daar echt onveilig en daar wordt menig vertogen, scheldwoord
en vloek over gelaten.) Ja! Ja! Dat lijkt mij dus
niet. Het lijkt mij niet dat ze in Kolin een pas
geopende zelfbedieningszaak, die drie weken
dicht is geweest om een geweldige metamorfose te ondergaan, dan een dag na de opening
van zijn klanten wordt gescheiden en daarbij
zonder (ik hoop dat het anders is) schadevergoeding de toegang naar de bestaande bloemenwinkel wordt belemmerd door het openbreken van de bestrating voor het maken van
de zoveelste drempel. Heb je trouwens al die
afgeknotte piramidetjes gezien op onze wegen. Ik denk dat er een paar leden van B&W
naar Egypte zijn geweest. Egypte is helemaal
in. Ja! Ja! Die zijn gericht tegen de autorijdende vrouwen. Ja! Ja! Onze vrouwen rijden over
het algemeen in tweede autootjes die wat kleiner zijn. (Alleen die hebben last van die hoekige hobbels. Motoren en scooters rijden er
langs en grotere auto’s rijden net zo hard door,

door over de randen te rijden en vrachtwagens
rammelen een beetje harder, zodat diezelfde
vrouwen in de buurt van zo’n ding in hun bed
liggen te schudden. Ja! Ja!) Maar die “stedenband” heeft dus niets positiefs meegebracht. Ik
hoop dat het Kolin nog wat toeristen heeft opgeleverd. Als er al iets goeds uit voorgekomen
is dan is iedereen dat allang vergeten. Ja! Ja!
Op naar Oe. Oe. Oe. Oeganda. De burgemeester wil graag eens zonder toezicht van die lasstige Rondeveners uit haar dak gaan. Die wil
lekker Oeoeoeoeoeoeoeo kunnen roepen bij
de gorilla’s zonder dat wij op haar lip zitten. Die
wil van de Oeoeoeoeoeoeoegandezen leren
hoe ze moet communiceren met de bevolking.
Misschien komt ze daar nog zo’n aanhanger
van voodoo of zo iets tegen. Misschien gaat ze
wel praten met de leider van het “Verzetsleger
van de Heer” in het noorden om te stoppen met
het opleiden van kindsoldaten en het stoppen
met het verkrachten van tienermeisjes en misschien gaat ze wel praten met de dorpsoudsten
om te stoppen met de corruptie en het achterhouden van de subsidiegelden en misschien
gaat ze wel pilletjes meenemen tegen HIV en
misschien neemt ze wel een kist van die houten beeldjes van de veni vidi foetsie beeldjes
mee terug waar we dan een spijker in kunnen
slaan als we een hekel aan iemand hebben om
hem of haar een beetje pijn te doen. Ja! Ja! Ik
weet wel voor wie ik een spijker wil slaan. Nee!
Die niet. Of toch. Nou, het lijkt mij wel leuk om
elke dag een klein spijkertje te timmeren (nog
500 dagen tot de verkiezingen). Dat loont de
moeite. Ja! Ja! Wij hebben hier in de straat een
boom staan; die staat dood te gaan. Een dikke
boom. De geliefde stratenmakers hebben met
toestemming van de ambtenaren drie jaar geleden zijn wortels doorgezaagd en nu gaat hij
dood. Ja! Ja!
Misschien kan de burgemeester een Oeoeoegandeze (sorry hoor, ik heb een beetje moeite met dat Oeoeoe), kan ze zo’n Oeoeoegandeze houtsnijder mee smokkelen naar De Ronde Venen, zodat hij hier illegaal van onze boom
een kunstwerk kan maken waar we lekker grote spijkers in kunnen slaan. Overigens ken ik
een aantal mensen die daarvandaan naar hier
zijn gevlucht. Aardige mensen, communiceren
in gebroken Nederlands heel aardig. Beter dan
menig Rondeveense bestuurder die Nederlands spreekt. Ja! Ja!

Openstellen bussluis Laan
van Meerwijk-Polderweg
Onlangs vernam ik in de plaatselijke media dat
wederom het plan is opgevat om de bussluis tussen Meerwijk West en Oost open te stellen voor
het overige verkeer. Al eerder is dit plan aan de orde geweest en met de voornaamste reden dat het
winkelcentrum Amstel Plein hier baat bij zou hebben. Ik begrijp uw overwegingen dat het economisch gezien een goed plan zou zijn, alleen voor
de directbetrokkenen nare gevolgen kan hebben.
Om niet in herhaling te vervallen wat reeds door
andere betrokkene is verwoord, wil ik u ook wijzen op het volgende.
Met groot plezier woon ik met mijn gezin aan de
Rietgans. Dit is, zoals u weet, een doodlopende straat. Veel kinderen van andere straten (bijvoorbeeld de Grauwe Gans) maken gebruik van
de kinderspeelplaats die onlangs aan de Rietgans
is gerenoveerd. Zij moeten hiervoor de Polderweg
oversteken. Met name deze mooie geasfalteerde en overzichtelijke rechte weg over een afstand
van een paar honderd meter, biedt snelheidsduivels onder ons de mogelijkheid eens goed het gas
open te draaien. Met name het bochtenwerk van
de Polderweg biedt de motorrijders en andere
coureurs de mogelijkheid hun rijvaardigheid met
hun voertuigen eens goed uit te proberen.
Met name in de zomermaanden, wanneer er in de
tuin kan worden gezeten is er veel sprake van flinke geluidsoverlast van hard rijdende voertuigen.
Steeds wanneer een motor of auto met de grootst
mogelijke snelheid voorbijraast, wachten wij op de

knal of piepende banden als het einde van de weg
is bereikt. Wat is er nou fijner om het gas open te
draaien wanneer je lange tijd op de N201 stapvoets hebt moeten rijden.
Precies in het midden van de weg, ter hoogte van
de Rietgans en de Grauwe Gans, is de oversteek
waar veel, met name kleine kinderen gebruik van
maken.
U begrijpt het al, ik houd mijn hart vast wat de
gevolgen zijn wanneer het verkeer geïntensiveerd
wordt en ook andere automobilisten en motorrijders, vrachtauto’s niet te vergeten die nu al regelmatig verkeerd rijden, gebruik gaan maken van
deze “sluiproute”.
Ik zou u ook op andere gronden willen overtuigen dat het openen van de bussluis niet in het belang is van de openbare veiligheid van een woonwijk. Ik wil u dan ook voorstellen niet alleen een
voertuigenteller aan te brengen, zodat u de verkeersintensiteit kunt vaststellen maar vooral een
snelheidsmeter. Hierdoor kan de gemeenteraad
inzicht krijgen over de enorme snelheden die nu
al bereikt worden op de Polderweg. Ik denk dat de
uitkomst hiervan wel eens tegen zal kunnen vallen.
De verkeersveiligheid in een woonwijk zal dan een
hogere prioriteit verdienen dan het economisch
belang.
R. Emmelot

John B. Grootegoed

Zo kan de jeugd ook zijn
Op Halloweenavond werd er bij ons aangebeld en stond dit griezelige vijftal voor de deur onder het uitroepen van allerlei kreten. Jongelui, we hebben genoten van jullie spel.
Een leuk idee van de moeder, die deze griezels begeleidde: bedankt hiervoor.
Familie Peters uit Uithoorn

Kerk aan de Schans
leeggehaald
Afgelopen zaterdag is een groot deel van de inventaris van de kerk en het parochiecentrum aan
de Schans opgehaald. Dit hebben ooggetuigen
aan de Actiegroep Open de Kerk laten weten. Tot
de weggehaalde inventaris behoorden volgens de
getuigen ook de kruiswegstaties die aan de muren
van de kerk waren bevestigd en die destijds door
de Uithoornse kunstenaar en telg van de toenmalig bekende Uithoornse familie Van Seumeren (René) speciaal voor deze kerk waren vervaardigd.
Actiegroep Open de Kerk betreurt het leeghalen
van de kerk in hoge mate omdat veel eigendom-

men, zoals ook de inventaris van het parochiecentrum door de bijdragen van veel parochianen is
bijeengebracht. In eerdere enquêtes hebben de
parochianen van de Schans massaal laten weten
dat zij het niet eens zijn met de buitengebruikstelling van hun kerk, die eveneens door de financiële steun van hun en hun voorouders gebouwd
kon worden.
Het bestuur van de Actiegroep Open de Kerk
contactadres: Schans 322, Uithoorn
opendekerk@live.nl

Is dit een kringloopwinkel?
Hierbij wil ik graag naar u toe reageren over de
Kringloopwinkel in Mijdrecht. Hoe het daar nu toegaat. Ik heb de gemeente gebeld, maar die doet
niets meer door de privatisering, is mij gezegd. Ik
heb begin september gebeld dat al mijn donkere
eiken meubelen, op de tafel met vier stoelen en salontafel na, opgehaald konden worden. ‘Of de tafel,
stoelen en salontafel ook later konden worden opgehaald?’ Dit was geen probleem.
Eind oktober kreeg ik nieuwe meubelen. Dus de
kringloop gebeld voor de tafels en vier stoelen. Men
kwam binnen en zei doodleuk: “Nee, dit nemen wij
niet mee, want dat verkopen wij niet meer.” (Alles

was in prima staat, menigeen zou hier blij mee zijn
geweest). Het moest maar naar de gemeentewerf.
Ik was hier woest over. Men gaat thuis al sorteren, dit mag toch geen kringloop meer heten. Mijn
buurman ging met twee tassen naar de kringloop
en ook dat werd uitgezocht, dit wel en dit niet. Alles
is uiteindelijk kapot geslagen en naar de gemeentewerf gebracht. De opzichter zei ook tegen ons:
“Mevrouw, u moet eens weten wat hier allemaal
wordt gebracht dat nog zo goed en mooi is wat de
kringloop niet accepteert”. Dit is toch schandalig!
Mevr. Blom, Wilnis.

Zorgen over het
Estafetteproject alleen bij
Vereniging de3hoek?
Deze week is er, na maanden stilte, weer een overleggroep bijeenkomst voor omwonenden van de
Driehoek en de terreinen van Argon en CSW. De
afgelopen maanden was het angstvallig stil in de
informatievoorziening aan de omwonenden. In de
pers was te lezen dat het migratiesaldo nul mogelijk roet in het eten zou gooien, iets wat door het
College onmiddellijk sussend werd bestreden.
Want daar lijkt het een beetje op, iedereen in slaap
sussen, en ondertussen de huid vast aan alle partijen verkopen. Heren en dames politici, bent u
nog wakker? Gelooft u nou echt al die mooie verhalen van ons college. Hebt u tijdens die besloten bijeenkomst gevraagd hoeveel starterswoningen er gaan komen en wat ze gaan kosten. Kreeg
u antwoord? Hetzelfde geldt natuurlijk voor de seniorenwoningen, hoeveel komen er en zijn ze betaalbaar?
En hoe zit dat eigenlijk met dat migratiesaldo nul
verhaal, heeft Minister Cramer daar al een uitspraak over gedaan? Nee? Komende week vindt
in Mijdrecht nota bene een debat plaats over de
krimpende vraag naar woningen. Hoe verhoudt
dat zich tot het Estafetteproject? Zitten we straks
met lege huizen, of nog erger, de verkeerde huizen?
De overleggroepen lijken ook alleen maar voor
de bühne, er wordt slechts in hoofdlijnen genotuleerd en het gaat nou juist om de details. Mensen die om de te bebouwen locaties wonen, kunnen heel goed meedenken wat er mogelijk verbeterd moet worden zodat iedereen met deze plannen kan leven.

In Wilnis is men nog aan het bijkomen van de uitspraken van de projectontwikkelaar van Marickenzijde dat er helemaal niet is afgesproken dat
er hoogbouw zou komen. Veel bewoners hadden
hier grote bezwaren tegen, wat blijkt, er zou alleen maar laagbouw komen. Dat is zelfs goedkoper dan een flat. Dus is het logisch dat er op het
CSW en Argon terrein veel flats komen om goedkope woningen te realiseren.
En de sportverenigingen, hebben die zich al gerealiseerd dat er dus de komende 6 jaar (in het gunstigste geval) helemaal niets wordt gedaan aan
het onderhoud van de terreinen. Laat staan aan de
zo broodnodige uitbreiding van CSW. Nu zijn de
lijnen nog kort, maar hoe zit dat straks na de herindeling? Wie zorgt er dan voor een extra veld?
Er is al veel geld uitgegeven aan onderzoek, 1,5
miljoen euro! Voor een plan dat zo groot is dat niemand de gevolgen daar goed van kan overzien.
De hele gemeente zal daar last van gaan krijgen.
Het lijkt het ons geen goed idee om in deze woelige financiële tijden zo’n groot financieel risico aan
te gaan.
Wij hopen dat onze raadsleden in de komende
periode extra opletten om te zorgen dat het uiteindelijke plan goed is voor de hele gemeente en
dat de afspraken en uitgangspunten van het Estafetteproject werkelijk gehonoreerd gaan worden. Waarbij ze er goed aan doen zich te realiseren dat het beter is ten halve te keren dan ten hele te dwalen.
Vereniging de3hoek
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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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Uw belangen worden
verkwanseld!
De krant berichtte er al over: PvdA en CDA willen
niet langer dat de gemeente Loenen aan de zijlijn
staat bij de voorbereidingen op de herindeling, die
per 2010 vermoedelijk een feit zal zijn.
SBN+/D66, VVD en Het Vechts Verbond dwingen het College van Burgemeester en Wethouders
NIET op te komen voor uw belang. Wij vinden dat
onbehoorlijk bestuur. Inwoners van de gemeente
Loenen hebben recht op informatie over de gevolgen van deze keuze.
Wat is er aan de hand?
De gemeente Loenen moet herindelen met Breukelen, Abcoude en De Ronde Venen. Althans, dat
vindt de provincie Utrecht. De inspraakprocedure is afgerond en meestal wordt het advies van de
provincie vervolgens bekrachtigd door de landelijke overheid. Tenzij zwaarwegende argumenten
het rijk anders doen besluiten.
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Binnen de gemeenteraad van Loenen zijn de meningen over herindeling verdeeld. Dat geldt overigens ook voor de gemeenteraden van Breukelen
en De Ronde Venen. In die Raden zien echter ook
tegenstanders van herindeling de noodzaak om
zich nu goed voor te bereiden op wat zeer waarschijnlijk komen gaat. Abcoude, Breukelen en De
Ronde Venen zijn daarom alvast met voorbereidingen op de herindeling begonnen.

Hartelijk dank voor de kaartjes
Hartelijk Bedankt voor de Efteling vrijkaartjes die onze zoon Camiel met de Sound of Music prijsvraag
gewonnen heeft. We hebben er een prachtige herfstdag van gemaakt (zie foto). Het sprookjesbos, de
trein, het kinderdoolhof en de traptreintjes waren favoriet. Nogmaals hartelijk bedankt voor een zeer
geslaagde dag.
Met vriendelijke groet, familie Zandvliet, Uithoorn

Voetbalveld aan de Ebro
Beste burgemeester van Uithoorn,
Ik ben Daniël van der Laan (8 jaar) en mijn vriendjes en ik voetballen iedere dag op het veldje op de
Ebro. We hebben mooie doelen gekregen en een
stuk kunstgras. Alleen het veld is een grote modderpoel (zie foto’s). Iedere dag zitten we helemaal
onder de modder en onze moeders worden een

beetje moe van al het wassen. Mijn vader heeft al
anderhalf jaar contact met de gemeente, wijkbeheer, wijkschouw, Stichting Cardanus enz, helaas
zonder resultaat. Kunt u ervoor zorgen dat het veld
wordt opgeknapt met bijvoorbeeld grasmatten?
Heeeeel veel dank, ook namens mijn
vriendjes, Daniël van der Laan uit Uithoorn

Loenen doet niet mee. SBN+/D66, VVD en Het
Vechts Verbond hebben het College van B en W
verboden deel te nemen aan de voorbereidingen.
Die voorbereidingen kunnen echter niet op Loenen wachten. Een fusie tussen gemeenten is ingewikkeld. Elke gemeente heeft nu zijn eigen gemeentehuis, zijn eigen personeel en zijn eigen manier van werken. Als we samengaan met andere
gemeenten moet worden besloten op welke wijze
de nieuwe gemeente gaat werken. De dienstverlening aan inwoners moet gewoon doorgang vinden en wat ons betreft op termijn ook verbeteren.
Dat is immers een van de redenen dat wij een herindeling steunen. Over goed een jaar is het januari 2010. Die tijd is hard nodig.
Wat voor gevolgen heeft dit?
Loenen heeft zichzelf buiten spel gezet. De belangen van de inwoners en werknemers van de
gemeente Loenen worden verkwanseld. In diverse werkgroepen besluiten Abcoude, Breukelen en
De Ronde Venen nu samen over de nieuwe gemeente. Zij bepalen het komende jaar bijvoorbeeld waar het nieuwe gemeentehuis komt, waar
u naar toe moet voor uw paspoort of uw bouwaanvraag en hoe de inspraak van inwoners wordt geregeld. Daarnaast wordt er al nagedacht over hoe
we willen omgaan met de inrichting van ons buitengebied, met de voorzieningen in de dorpskernen. We laten nu onze stem niet horen, terwijl de
basis voor besluitvorming wordt gelegd. Als wij tegen het einde van de rit op de trein springen, zijn
we vrijwel zeker te laat om nog invloed uit te oefenen.
Doordat Loenen zichzelf buitenspel heeft gezet,
gebeurt er precies waar veel tegenstanders van
herindeling bang voor waren. Er wordt voor ons
bepaald hoe onze gemeente er in 2010 uit gaat
zien. Dit is niet het gevolg van herindeling op zich,
maar het gevolg van de opstelling van 3 politieke
partijen uit Loenen. Een voorbeeld. Voor de zomer
hebben Abcoude, Breukelen en De Ronde Venen
een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld. In
dit plan is vastgelegd hoe de gemeenten zich willen voorbereiden op de herindeling. Inmiddels zijn
3 gemeenteraden akkoord gegaan met dit plan.
Loenen doet niet mee.
Nu hebben SBN+/D66, VVD en Het Vechts Verbond achteraf wel commentaar op het plan. Ze
geven daarom het College van Burgemeester en
Wethouders de onmogelijke opdracht om dit plan
te herschrijven, maar tegelijkertijd niet deel te nemen aan overleg met de andere gemeenten. Zo
kan er natuurlijk nooit een constructief plan komen, waarmee alle gemeenten aan de slag kunnen. Het lijkt er sterk op dat de 3 Loenense partij-

Waarom moet
de dansschool
van Shanna weg?
Uithoorn - “Uithoorn? Mooi wel!” is het motto
van het Uithoorns bestuur. “Het optimaal benutten van de kracht van onze Uithoornse samenleving” staat erbij. Het blijkt een wassen neus
te zijn. Wanneer een jonge meid haar talent inzet voor het opzetten van haar eigen dansstudio, krijgt ze nu te horen: “Mooi niet! Het staat
niet in het bestemmingsplan!”.
Begin september is Shanna Elleswijk vol goede
moed begonnen haar droom te verwezenlijken:
Haar eigen dansstudio. De feestelijke opening
aan de T.J. Twijnstralaan was een groot succes.
Met haar enthousiasme heeft ze binnen twee
maanden een leerlingenaantal van 170 bereikt! Iedere week leren jong en oud de nieuwste danspasjes, tapdance of theatertechnieken.

Shanna en haar docenten brengen dit met veel
passie voor het vak.
Toch hebben Shanna en haar docenten inmiddels te horen gekregen dat ze haar dansstudio
per 23 dec 2009 zou moeten sluiten. “Staat niet
in het bestemmingsplan!” Hoe kan het bestuur
van Uithoorn dit nou maken? Hadden ze daar
niet eerder mee kunnen komen?
Voor de 170 leerlingen zou dit een grote domper
zijn. En wat te denken voor Shanna Elleswijk en
haar docenten persoonlijk?
Uithoorn? Mooi wel? Mooi niet.
Eén van haar leerlingen
José Schotanus

en uit zijn op eindeloze vertraging. Vertraging, die
naar onze stellige overtuiging alleen maar kan leiden tot chaos en achteruitgang voor de inwoners
van Loenen als de herindeling op 1 januari 2010
een feit is.
Meedoen aan de voorbereidingen staat een
protest tegen herindeling niet in de weg
We weten dat inwoners van Loenen verschillend
denken over de herindeling. Er zijn inwoners die
zich met hand en tand willen verzetten en SBN+/
D66, VVD en Het Vechts Verbond als hun spreekbuis zien. Dat is hun goed recht. Wel komen er
meer en meer signalen dat voor het verzet de verkeerde argumenten worden ingezet. Men richt
zich op procedurefouten. Intussen duiden 2 brieven van de staatssecretaris, een uitspraak van de
commissie bezwaar en beroep van de provincie
en een uitspraak van de voorzieningenrechter erop dat dit niet de goede weg is. Wij vinden dat
we daarom de realiteit onder ogen moeten zien en
niet nog meer gemeenschapsgeld moeten pompen in verzet tegen vermeende procedurefouten.
Dat wil overigens niet zeggen dat inwoners en politieke partijen hun stem niet meer moeten laten
horen. We adviseren ieder die geen herindeling
wil, de staatssecretaris en onze volksvertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer met argumenten te benaderen. Zij gaan er nu over.
Daarnaast roepen we iedereen op, voor- én tegenstanders van herindeling, om de kop niet langer in het zand te steken. Een goede voorbereiding moet plaatsvinden, in het belang van inwoners en werknemers van Loenen. Ook de ondernemingsraad van de gemeente Loenen steunt dat.
En ook daar is niet iedereen vóór herindeling.
SBN+/D66, VVD en Het Vechts Verbond mógen
doorgaan met hun verzet tegen herindeling, maar
ze móeten de belangen van inwoners en medewerkers van de gemeente Loenen behartigen tijdens de voorbereidingen op (mogelijke) herindeling. Dat bijt elkaar niet. Loenen kan niet langer
aan de kant blijven staan.
Waarom is de PvdA Loenen voor herindeling?
Tot slot nog even een stapje terug. Vaak komen wij
inwoners tegen die niet begrijpen waarom wij vóór
herindeling met Abcoude, Breukelen en De Ronde Venen zijn.
De huidige gemeente kan niet al haar taken naar
behoren uitvoeren. Daarvoor moet een klein team
aan ambtenaren te veel werk verzetten. De taakverdeling tussen landelijke overheid, provincies
en gemeenten is de laatste jaren nogal gewijzigd. Steeds meer taken komen bij de gemeenten te liggen. Loenen is ook geen eiland. Als grotere gemeente zijn we een sterkere gesprekspartner voor Rijkswaterstaat, Prorail en Schiphol. De
PvdA wil zich hard maken voor het behoud van de
kleine kernen in de monumentale Vechtstreek en
het open poldergebied tussen de oprukkende stedelijke gebieden van Amsterdam, Utrecht en Hilversum. Natuurlijk willen wij ook het eigen karakter van onze dorpen bewaren. Dat wordt echter
niet bedreigd: Vreeland is nog altijd Vreeland, bijna 45 jaar na herindeling en Nigtevecht is nog altijd Nigtevecht, bijna 20 jaar na herindeling. Wij
blijven ons inzetten voor het eigen karakter van
onze dorpen en onze lokale voorzieningen. Daarnaast willen we dat de kwaliteit van het gemeentebestuur en de service aan onze inwoners verbetert. Wij zien kansen in deze herindeling.
Laat uw stem horen!
Op onze website www.loenen.pvda.nl kunt u uw
mening geven over de vraag of Loenen moet meedoen aan de voorbereidingen op herindeling én
over de vraag of Loenen zich moet blijven verzetten tegen herindeling.
Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt.

Fractie PvdA Loenen: Ingrid Groenewegen,
Guus van Houweninge en Wim Verhage

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur
bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Gevonden:
- Wilnis, omgeving Veenweg - Poes, kleurstelling grijs met zwart en witte voor- en achterpootjes met
een witte snuit.
- Uithoorn, kruising Halfweg/Drechtdijk - Kat, E.K.H., kleurstelling zwart/wit. (tel. 06-1751533).
- Vinkeveen, omgeving tennisbanen - Kater, E.K.H., kleurstelling rood, cypers, met een witte bef.
(Asiel Amstelveen).
- De Kwakel, omgeving Orchideeénlaan - Lapjespoes, kleurstelling witte buik, witte pootjes
bovenkant gevlekt, plusminus 4 maanden oud. (06-17515133).
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Marco Koers inspireert de
MiLa-groep AKU
Uithoorn - De Midden en Lange afstand atletengroepen (400 meter t/
m de marathon) van AKU zijn in het
weekend van 24 t/m 26 oktober op
trainingsweekend geweest in Doorwerth. Met dit jaarlijks terugkerende weekend wordt met veel gezelligheid en hard trainen het nieuwe
winterseizoen ingeluid. Deze editie
kreeg een extra impuls door het bezoek van een oud-topatleet. Onder
inspirerende leiding van de inmiddels 36-jarige oud top-atleet Marko
Koers, nog steeds de houder van
het Nederlands Record over 1000
meter in 2.15,05 werd in de bossen
onder prachtige weersomstandigheden een leuke en leerzame clinic
gegeven. Voorafgaand aan de clinic zette Marko zijn mooie en minder mooie ervaringen uiteen aan alle junioren en senioren c.q. masters
en adviseerde hij over allerlei aspecten van het lopen van 800 en 1500
meter wedstrijden. Met 8 nationale titels op deze afstanden over de

periode 1994 t/m 2003 en met deelname aan maar liefst 3 Olympische
Spelen, bezit Koers een schat aan
ervaring, zodat de toehoorders aan
zijn lippen hingen.
Daarnaast werd door de beide trainers Remi en Bert Bouwmeester

de samenwerking bekend gemaakt
tussen Motion Fysiotherapie en de
AKU MiLa-groepen. Beide trainers
streven naar een professionelere
aanpak en ondersteuning van de atleten en hebben Motion Fysiotherapie bereid gevonden om op het gebied van krachttraining te ondersteunen en in samenwerking snelle aanpak van blessurebehandelingen te bewerkstelligen. Enkele jaren
geleden heeft Motion Fysiotherapie
eveneens met een loopteam samen
gewerkt, het NFP Runningteam. Diverse betrokkenen van toen zijn ook
nu weer van de partij.
Het is weer een stap waarmee de
trainers de talenten op het gebied
van midden en lange afstand kunnen ondersteunen en verder kunnen helpen naar nieuwe successen.
De komende maanden zullen de atleten van AKU dus ook te zien zijn in
de verschillende regionale en nationale wedstrijden.

Keniaan wint Zilveren
Turfloop tijdens tussenstop
Regio - Afgelopen zondag heeft de
Keniaan Alfred Cherop in een nieuw
parkoersrecord de Zilveren Turfloop
gewonnen. Op weg van z’n tijdelijke
woonplaats Geldrop naar Kenia pikte hij ‘nog even’ deze hardloopwedstrijd langs de Kromme Mijdrecht
mee, waarna hij ’s-avonds op Schiphol het vliegtuig nam.
Het was met maar liefst 678 deelnemers ook in de breedte een zeer geslaagd evenement van AV De Veenlopers. De deelnemers konden kiezen uit een kinderloop, een 5, een
10 of een 16,1 kilometer. Onder de
deelnemers bevonden zich ook zo’n
60 deelnemers aan een 8-weekse clinic. De meeste konden bij de
start van de clinic niet hardlopen,
maar volbrachten nu de 5 kilometer.
Daarnaast zorgde de organisatie samen met tientallen vrijwilligers voor
een zeer goed verlopen evenement.

Startschot
Om 11.10 loste wethouder van sport
Ingrid Lambregts op de Hoofdweg
in Mijdrecht het startschot voor de
10 Engelse Mijlen. Het was de 18e
editie van de Zilveren Turfloop met
het schitterende parkoers door de
polders rond Mijdrecht en langs
de Kromme Mijdrecht bij De Hoef
en Amstelhoek en de 18e keer was
het weer perfect. De Keniaan Cherop had zichzelf ten doel gesteld om
te winnen in een nieuw parkoersrecord. Hij spoot weg en had bij de
Westerlandweg al een ruime voorsprong op de plaatselijke favoriet
Veenloper Michael Woerden en de
overige deelnemers. Cherop zegevierde in een zeer indrukwekkende
tijd van 48.03; een gemiddelde van
meer dan 20 kilometer per uur.
Michael Woerden finishte na twee
achtereenvolgende overwinningen
dit jaar als 2e in een tijd van 54.19.

De Belg Rudi Smeets maakte het internationale gezelschap compleet
door als derde te finishen in 55.32.
Er waren nog meer ereplaatsen voor
Veenlopers. Frans Woerden liep een
uitstekende wedstrijd.
De 3 marathons in de 3 voorafgaande weken hadden hem blijkbaar
goed gedaan. Hij finishte als 5e overall en als 2e in de categorie Masters 35. Z’n tijd van 61.02 betekende ook nog eens een nieuw clubrecord in z’n categorie. Theo Noij deed
het ook uitstekend. Hij behaalde de
overwinning in de categorie Masters 55. Z’n tijd van 65.44 was meer
dan uitstekend.
Bij de 10 kilometer ging de overwinning naar Amstelhoekers John van
Dijk en Jolanda ten Brinke, beide
lid van de AKU. John liep een tijd
van 34.30, terwijl Jolanda finishte in
39.15.

AKU clubkampioenschap
in Zilveren Turfloop
Regio - Zo langzamerhand traditie
getrouw werd de Zilveren turf loop
van de Veenlopers in Mijdrecht door
de lopers groep van AKU benut om
de klub kampioenen van 2008 te bepalen. Hiervoor diende er gestart te
worden op de 10 km. en werd het
deelnemers veld verdeeld in bij de
dames 4 en bij de heren 5 leeftijds
groepen. Absolute blik vangers waren Jolanda ten Brinke en John van
Dijk, kub kampioen bij de dames en
heren 35 plus en passant ook de
eerste plaats overall voor dit speedy echtpaar bij de dames en heren
in de Turf loop, klasse!
Jolanda liep een prima 39.11 en John
snelde naar een schitterende 34.33.
Ook Theo van Rossum en Paul Hoogers “timmerden aan de polderwegen” in het Mijdrechtse.
Theo werd eerste van de business
lopers en klub kampioen 45 plus
met een uitstekende 36.36 en Paul
werd 3e business man, uitkomend
voor het Veenlanden college, met
een verbazend goede 37.15. (gezien
zijn leeftijd)!

Schoordijk het om het zilver in de
wacht te slepen met 41.55 net voor
Paul Staneke die voor het brons
42.56 nodig had.
Huub Jansen volgde Theo in 43.44
naar een 2e plek en Nan van den
Berg kwam op de derde trede van
het podium met 47.01 bij de 45 jarigen en meer.
Bij de 55 plussers werd Jaap Bouwmeester afgetekend eerste in 39.41,
Fred van Rossum tweede in 42.19 en
Jos Snel derde in 46.55.
De vijfde groep is tegenwoordig
voor de bejaarden boven de 65 jaar
bij AKU! Rob Bos scoorde met jeugdig elan goud in 44.36 en Maarten Moreaal zilver met 49.11. Maarten Breggeman sloot dit triootje met
brons af in 55.16.
Bij de dames senioren verdeelden
Kim de Bruin en Monika Kapitany
de ere plaatsen met respectievelijk
50.48 en 53.48. Bij de 35+ werd na
Jolanda natuurlijk Karin Versteeg 2e
in 43.20 en komt Baukje Verbruggen
steeds nadrukkelijker in beeld met
nu een derde plek in 47.51.

Senioren
Bij de senioren heren werd Bram
van Schagen kampioen in 41.11 en
Mario Willemse keurig 2e met 43.32.
Na John van Dijk bestond Harry

Concurrentie
De grootste concurrentie slag vindt
plaats bij de dames 45 plus. Irma
van Balken, Elisabeth van den Berg,
Marjan de Bruin en Marja Breedijk

Nadat de tijden van de eerste vier
finishers van elk team bij elkaar
waren geteld konden de winnen-

Uithoorn - Zaterdag 1 november stond het regiokampioenschap
veldrijden op het programma voor
Noord en Zuid Holland. Voor de
UWTC kwamen Robin en Thijs Leijgraaff, Tommy Oude Elferink, Joost
Spring in ’t Veld, Bas de Bruin, Pieter
Homan, Pieter Heidema in actie. Het
betrof een loodzwaar modder parcours waarbij kracht een beslissende factor was.
Bij de elite en belofte renners was
het lange strijd waarbij Bas op titelkoers lag, alleen zijn fiets begaf het
enkele rondes voor het eind waardoor hij veel plekken verloor en uiteindelijk 4e werd. Joost daarintegen

wist een mooie 3e plek te bemachtigen na een zware wedstrijd. Bij de
beloftes kon Pieter zijn wagonnetje gauw aanhaken bij de kopgroep.
Kort voor de finish moest hij de kop
van de wedstrijd laten gaan, maar
werd hij wel netjes 3e!
Klara miste net het podium met
een 4e plek na een zwaar bevochten wedstrijd in de dames categorie.
Ook Thijs Leijgraaff kende zijn portie
pech in de wedstrijd en moest helaas de strijd staken. Gelukkig hadden we Tommy nog, hij reed een geweldige race maar kwam uiteindelijk iets te kort voor een korte klas-

sering. Een mooie 15e plek in een
groot deelnemersveld was voorhem.
Robin miste bij de junioren net de
top 10 door als 11e te eindigen, wel
zijn beste prestatie tot dusver! Pieter
Heidema wist bij de Amateurs wel
een keurige 7e plek te bemachtigen.
Hij zat bijzonder dicht bij het podium maar moest in de laatste ronde
zijn tegenstanders laten gaan.
Een geslaagde dag met een hoop
knappe uitslagen en 2 mooie podiumplekken geeft aan dat de groene
trein op dit moment op volle toeren
draait en nog meer mooie uitslagen
gaat neerzetten.

Irma trok deze keer aan het langste
eind, een beetje geholpen door Jos
Snel, en eindigde als nummer 1 in
46.57. Elisabeth werd 2e in officieel
47.19, maar werkelijk 46.58! Een en
ander veroorzaakt door loopchips
die alleen de eindtijd registreren, zodat wat later starten gelijk afgestraft
wordt. Marjan werd in de laatste
300 meter bijna verrast door Marja, die haar voorbij sprintte, met een
uiterste inspanning haalde ze haar
toch nog terug, 49.26 om 49.29!
Bij de dames 55 plus deden Atie van
Oostveen en Wil Voorn het naar behoren en verdeelden goud en zilver
met 50.31 om 51.41.
Naast het kampioenschap werden
bij de jeugd loop over 1 km. Bram
en Thijs Anderiessen 1e en 2e waarbij Thijs de plaats moest delen met
Nils van Dijk, de tijden waren 5.04
en 5.26.
Op de 5 km. werd bij de jongens
Wouter Heinrich tweede in 18.40 en
Lotte Krause bij de meisjes eerste in
21.23.
Op de 10 Engelse mijlen tenslotte deed Theo Noij goede zaken met
een eerste plaats bij de veteranen 3
in 1.05.44.

VeenLanden College is
opnieuw winnaar van
Zilveren Turf Businessloop
De Ronde Venen - Afgelopen zondag 2 november vond in Mijdrecht
de 18e Zilveren Turfloop plaats met
de start en finish bij Sporthal De
Phoenix. Vast onderdeel van deze
loop is de Businessloop voor bedrijven en instellingen over 5 én 10 km.
Dit jaar stonden maar liefst 23 teams
van 12 bedrijven met in totaal 148
lopers en loopsters aan de start.

Cross-seizoen UWTC
goed gestart!

streden op het scherpst van de snede.

de teams bekend worden gemaakt.
Winnaar van de Zilveren Turf 10 km
Businessloop 2008 is voor de tweede maal op rij het Veenlanden College uit Mijdrecht/Vinkeveen.
Zij hebben de wisselbeker in ontvangst genomen. Op de tweede plaats eindigde Verweij Printing
uit Mijdrecht. Het Vinkeveense PK
Sport werd derde.
Winnaar van de 5 km Businessloop
2008 is Bayer 3 geworden.
Als eerste individuele 10 km Busi-

nessloper finishte bij de heren Theo
van Rossum van HVR Bouw en bij
de dames Boukje Kramer van Verweij Printing. Bij de 5 km Businessloop was de snelste individuele loper Wolfgang Hasse van Bayer 3 en
snelste loopster Jeannette Winters
van Rabobank Veenstromen 3.
De organisatie feliciteert alle lopers met het behaalde resultaat. Er
is vernomen dat alle teams weer in
training gaan voor de 19e editie van
de Zilveren Turf Businessloop.
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Wederom verlies voor
Atalante D2
Vinkeveen - De dames van Oudenallen dames twee speelden hun 5de
wedstrijd tegen Forza D3 uit Amersfoort. Oorspronkelijk zou een 8mans formatie aantreden maar onverwacht waren slechts 6 dames
present.
Forza was met een ruime 10 spelers aanwezig. Net terug van vakantie waren Jet Feddema en Marjan
Blenk van de partij en tegen deze
hekkensluiter zou het eindelijk eens
moeten lukken weer wat punten te
pakken. De eerste set begon voort-

varend zonder al te veel stress, wisselspelers waren er niet dus wat kon
er gebeuren.. Met name Natalie van
Scheppingen raakte als vanouds op
dreef en mepte een aantal mooie
smashes op de Forza vloer.
Maar het geroutineerde Amersfoortse team rook ook kansen tegen
de poulegenoot uit de onderste regionen en maakte met hun service
en meer nog met hun aanval veel directe punten. De tegentruuk van de
vorige wedstrijd werd weer toege-

past door met 4 passers op te vangen, maar het mocht net aan niet
baten: 21-25 verlies.
De tweede set ging in zeer rap tempo naar Amersfoort, met 12-25 werden we van de mat geveegd ondanks allerlei oplossingen voor zover te bedenken met het zestal. Aan
het begin van de derde set werd een
streep gezet onder de matige set en
de batterij werd opnieuw opgeladen
met een peptalk en dextro. Het oude 2-4 systeem werd uit de kast gehaald om wat te veranderen in pass
en aanval. Maar vooral de rally verdediging liet te veel puntjes liggen
en helaas werd ook deze set met 2125 verloren.
Op de tenen werd de laatste set
doorgebaggerd. Soms waren er
mooie combinaties en met name de
aanvallen van Tineke Vellekoop en
Natalie van Scheppingen maakten
de punten. Gelukkig werd met 2521 de laatste set en eer gered. Na
5 wedstrijden staan we er minder
goed voor dan vorig seizoen, hoogste tijd om eens serieus aan te poten
op de training. Een paar oefenpartijen sparren met D1 zou het team
weer kunnen redden. Vrijdag 7-11
spelen de dames uit tegen de nummer 3 in Nederhorst.

Atalante H1 wint ook in
wintertijd van Die Raeckse
Mijdrecht – Vorige week maandag
speelde Atalante heren tegen Die
Raeckse in de Beyneshal te Haarlem. Aanvoerder Robert Hardeman
was afwezig en daarvoor waren de
talenten Rein Kroon en Ton Plomp
bereid gevonden om hun talenten
te laten zien in H1. Dit deden beide heren met verve. Gelukkig was
de klok in de Beyneshal ook teruggezet, anders begonnen de heren
pas om 22:45 uur aan hun wedstrijd.
Ondanks de late start van de wedstrijd was het resultaat een mooie.
Met veel vechtlust werd Die Raeckse aan de welbekende zegekar gebonden. Het werd een 1-3 overwinning voor de Vinkeveners.
Met de inmiddels geopereerde Martijn de Vries op de bank als coach
en Rein Kroon als wisselspeler begonnen de overgebleven 6 mans
formatie, bestaande uit Frans Roos,
Duncan van Senten, Bas vd Lubbe,
Rick de Groot, Leonard de Jong en
Ton Plomp ietwat onwennig aan de
1ste set. Het was duidelijk nog even
zoeken wie wat deed en waar ging
staan. Al snel werden de ruggen gerecht en trokken de A-Side Atalante
mannen ten strijde. Punt voor punt
werd gepakt en geleidelijk aan wisten de heren uit Vinkeveen een kleine voorsprong te nemen. Deze was
uiteindelijk genoeg voor setwinst

van de 1ste set, 21-25.
Ervaren
De basis bleef in set 2 hetzelfde,
maar bij Die Raeckse waren ze een
paar posities doorgedraaid. De ervaren mannen hadden e.e.a. omgezet in het team en hierdoor hadden
de Vinkeveners meer moeite de gaten te vinden. Zaten ze in set 1 nog
achter het blok en in het midden,
nu zat er er bij elke prikbal van Atalantekant wel een mannetje van Die
Raeckse onder om de tactische bal
van de grond te houden. Vanaf de
kant werd nadrukkelijk aangeven
waar de ruimtes ontstonden bij de
tegenpartij en dit werd in de timeouts nogmaals bevestigd. Ietwat
moeizamer als de 1ste set werd ook
de 2de set gewonnen, 22-25.
De 3de set is zoals ook bij de volleyballiefhebber bekend als de lastigste set. Ook nu weer leek het wel
of de Vinkeveners met de rem er
op speelden. Die Raeckse nam een
grote voorsprong en leek af te stevenen op een makkelijke setwinst.
Echter, Atalante zou hier een stokje voor steken. Met de “vocale” peptalk in het veld van Frans, de goede
passing van Ton en Leonard, de mokerslagen van Bas werd puntje voor
puntje ingelopen. Atalante had zich
herpakt en straalde dit ook uit in het
veld. Die Raeckse stond op knappen
maar herpakte zich nog op het laat-

ste moment. Zij wisten de belangrijke 3de set te winnen en zodoende
weer aansluiting te krijgen met Atalante. De eindstand was 27-25.
Vechtlust
Coach Martijn wees de heren op de
vechtlust en afwisselende aanvallen.
Gedoseerd aanvallen en oplossingen zoeken als je er niet doorheen
zou komen. Met o.a. deze aanwijzingen stapten de heren het veld in
voor de 4de set. Deze set werd gekenmerkt door ware vechtlust. Het
was niet altijd even mooi maar het
belangrijkste waren toch de punten.
Het ging gelijk op en op het juiste
moment wisten de A-Side mannen
toch toe te slaan. De inmiddels druk
bezette tribunes konden ook geen
indruk maken op de spelers in het
veld.
Met een paar rake klappen van Bas
en Leonard viel de droom in duigen
voor Die Raeckse. Waar zij op een
overwinning rekenden, namen de
A-Side mannen 4 punten mee in de
inmiddels late nacht. Na het verloren vocht aangevuld te hebben onder de douche en in de kantine vertrokken de heren uit de Beyneshal
de donkere nacht in naar huis.
De eerstvolgende wedstrijd zal weer
plaats vinden in de Boei te Vinke-

Topper Atalante JC2 net
verloren tegen SAS ‘70
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
stond de topper op het programma tegen SAS ’70 JC2 om de kop
positie in de competitie. De Boei in
Vinkeveen was redelijk gevuld met
vrienden, familie en bekende die er
ook klaar voor waren.
Eneigsinds iets gespannen begonnen Atalante goed aan de wedstrijd

wat al snel resulteerde in een 9-0
voorsprong waarna SAS iets terug
kwam maar zeker niet kon voorkomen dat de eerste set naar Atalante
ging die zeer geconcentreerd speelde met 25-8.
Met veel vertrouwen begon de
tweede set waar het begin redelijk
gelijk op ging maar door enig pech

kwam Atalante toch op achterstand
die niet meer ingehaald werd en ons
de tweede set koste 16-25.
Dus alles op alles zette in de derde en beslissende set, het begin
was dan ook voor SAS maar ook
die hadden problemen met het afmaken zodat zeker tot de laatste
punten deze set erg spannend was.
Atalante kwam na een achterstand
van 10 punten terug tot 24-22 maar
helaas door een netfout ging het
laatste punt toch naar SAS. Jammer maar wel een zeer goede wedstrijd. Atalante blijft wel op de tweede plaats staan in de competitie op
3 punten van de koploper, maar de
competitie duurt nog lang dus moet
allemaal wel goedkomen.

Onder Ons
Vinkeveen - Bij de klaverjasavond
van Onder Ons van dinsdag 28 oktober kwam Berto Blom als hoogste
ui de bus met 5556 punten, tweede
werd Elly Degenaars met 5164 punten, als derde eindigde martien de
Kuijer met 5043 punten, vierde werd
Theo Kranendonk met 5027 punten
en als vijfde eindigde Jopie de Busser met 4955 punten. Annie Veenhof kreeg de poedelprijs met 3269
punten.
Dinsdag 11 november is er Koppel
klaverjassen. Iedereen is dan welkom in het Meertje Achterbos 101 in
Vinkeveen. de aanvang is 20.00 uur.

Op de foto met profs van FC UTRECHT , Irfan Bachdim (oud-Argonaut) en Leroy George.

25e Herfsttrainingsweek
Argon weer groot succes
Mijdrecht - Op 13-14-15 oktober is
bij sv Argon de herfst-trainingsweek
weer gehouden. Ruim 140 kinderen
uit de D,E en F pupillen hebben met
veel plezier deelgenomen aan allerlei voetbalactiviteiten. Techniektrainingen met medewerking van FC
Utrecht, op de foto met een echte Prof, strijden om de titel “penaltyking”, het kampioenschap “hooghouden” en op woensdag een voetbaltoernooi. Omdat het de 25e keer
was dat de HTW werd gehouden,
was er een aantal jubileumactiviteiten georganiseerd. Op maandagochtend opende Arie van der Laan,
25 jaar geleden de initiator, de trainingsweek. Hij blikte kort terug hoe
het toen begon. De F-jeugd heeft
op dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan “Bleekemolen Raceplanet for kids”. Woensdagavond keek
de DE- jeugd op een groot scherm
naar de wedstrijd Noorwegen-Nederland. Rondom deze wedstrijd
was er de van Holland Sport bekende quiz “Petje op, Petje af”. Er werd
fanatiek gestreden om leuke prijzen.
Ook deze trainingsweek was weer
een groot succes. Natuurlijk kan dat
alleen met de inzet van veel vrijwilligers en bijdragen van sponsors.
Grote klasse.

Winnaars
Natuurlijk zijn er alleen maar winnaars, maar onderstaande spelers
hebben een medaille of beker gewonnen:
F-pupillen:
UEFA Cup: Luc Voorend, Cas Jansen, Tobias van Bruggen, Stanley
van Eijk (Italië)
Champions L.: Mitchell van Kooten,
Hugo Pannekoek, Tobias van Egmond (Italië)
E-pupillen:
Hooghouden: 1e Bas Boelhouwer,
2e Timo Van der Meer, 3e Yannick
v Doorn
Penalty king: 1e Melle Kooreman, 2e
Ruben Ruijgrok, 3e Laurens Vrolijk
Toernooi: Yannick v Doorn, Yannick
Zwemmer, Teun Gortenmulder, Jeffrey van
Nieukerke, Jerge Ladru, Wouter Kok,
Mike Stassen (Bayern München)
D-pupillen:
Hooghouden: 1e Casper Helmer, 2e
Tim Egbers, 3e Rik Nijhuis
Penalty king: 1e Casper Helmer, 2e
Joost Berger, 3e Tim Visser
Toernooi: Digiano Ladru, Tim Eg-

bers, Niels van Egmond, Ricardo
Wessels, Stefan
Lingeman, Tom Roeleveld (Schalke
‘04) Zo’n geweldige week is natuurlijk alleen maar mogelijk dankzij de
inzet en medewerking van een groot
aantal trainers en vrijwilligers:
Adi Zelhovic, Alain Hijman, Arie van
der Laan, Brian Winters, Co Sluijk,
Dick Hoogerwaard, Freek van Driel,
Gary v Tol, Jesse v Nieuwkerk, Joel
Jochems, Joey Sack, Leo Clement,
Mario Winters, Mark Rijkeboer,
Martin v Tol, Michael Gering, Michiel Zeldenthuis, Nick v. Asselen,
Noah Zuidwijk, Patrick Moleman,
Patrick v Tol, Paul Roethof, Raymond
Noordam, Raymond van Stein, Rens
Elbertsen, Rik Schalkwijk, Robin
Meijer, Robin v.d. Jagt, Ruud Zaal,
Samir Jebar, Sander Blijham, Thomas de Ruiter, Tobias Verburg, Tom
Visser, Justin van der Stap, Vincent
Roeleveld, Julie van Lindthout, Karin Hogervorst, Claudia Gering, Marja van Asselen, Simone van Doorn,
Karin van Nieuwkerk, Karlijn van
Nieuwkerk, Lonneke Meijer, Joyce
Meijer, Joke van Haastrecht, Meindert Kramer, Ome Piet de Jong, Johan van Haastrecht, Jan Gerssen,
Wim van der Laan, Raymond van
der Logt, Piet van Diemen

Dames 1 V.V. Atalante
wint latertje
Vinkeveen - Na een vrij weekend
moesten de dames gesponsord
door Krijn Verbruggen en Haaxman
Lichtreclame afgelopen vrijdag aantreden tegen het gepromoveerde
Lovoc uit Loosdrecht. Om 21:30 uur
stond de wedstrijd pas op het programma. Het was al bijna zaterdag
toen de laatste bal van de wedstrijd
geslagen werd.
De Vinkeveense equipe startte met
Janine Könemann als spelverdeelster, Astrid van de Water en Carin van Tellingen op midden, Suzan
Heijne op de diagonaal, Mirjam van
der Strate en Nancy Schockman op
buiten en libero Marlieke Smit.
Lovoc begon met serveren en de
eerste servicepass werd gelijk goed
verwerkt en omgezet in een punt.
Dames 1 bouwde de voorsprong
langzaam uit en won dankzij slimme
ballen van Mirjam van der Strate de
eerste set met 17-25.
De tweede set werd gestart met dezelfde formatie. Dit keer was het
echter Lovoc dat het eerste punt
maakte. Het Loosdrechtse team
kreeg meer grip op het spel van
Atalante en verdedigde bal na bal.
De middenaanvalsters van de tegenstander hadden ook het gat in
het centrum van Atalante ontdekt
en scoorden daar veel punten. Tel
daarbij de vele harde aanvallen van
diezelfde middenaanvalsters en een
achterstand voor Atalante was een
feit. De Atalante dames kwamen
ondanks de redelijk goede pass niet
meer tot scoren en maakten ook iets
meer fouten. Hardhitter Irma Schouten werd binnen de lijnen gebracht,
maar helaas was het te laat om de
stand in de set te keren. Met 25-22
ging de set geheel terecht naar de
promovendus.
Wisselingen
De derde set stond in het teken van
vele wisselingen. Astrid van de Water nam de positie op buiten over
van Mirjam van der Strate en Inge Tanja startte op de middenpositie. Dit waren helaas niet de enige wisselingen. Het team speel-

de ook compleet anders, waardoor
er direct tegen een 7-1 achterstand
aangekeken werd. De pass liep helemaal niet, maar gelukkig wist het
team uiteindelijk de service terug te
pakken. Carin van Tellingen, inmiddels befaamd om haar goede servicebeurten, kwam aan service en
maakte punt na punt.
De Atalante dames waren terug
in de set en dankzij goed verdedigen van Nancy Schockman en libero Marlieke Smit kon er ook aan
het net weer gescoord worden. As-

liep als een trein, waardoor spelverdeelster Janine Könemann goed
haar aanvalsters kon bedienen. Suzan Heijne liet zien zich thuis te voelen op de diagonaal en scoorde menig punt. Daarnaast stond Inge Tanja
als een dijk te blokkeren en was de
aanval van Lovoc makkelijker te verdedigen. Helaas verzuimde Atalante
alle punten te maken, waardoor Lovoc meer punten kreeg dan noodzakelijk. Toch werd de set nog eenvoudig gewonnen met 15-25 en was
de 1-3 overwinning een feit. Door
dit goede resultaat behoudt Atalan-

trid van de Water drukte haar stempel op de set door de bal keihard
rechtdoor te slaan en zo werd deze set gelukkig nog met winst afgesloten, 18-25.

te haar knappe tweede plaats. Met
de rentree van Irma Schouten wordt
het team alleen maar sterker en kan
deze tweede plaats hopelijk zo lang
mogelijk behouden blijven.

Dit smaakte naar meer. De vierde
set werd op dezelfde manier gestart
als de derde, maar nu waren de dames beter bij de les. De servicepass

Volgende week, 7 november, speelt
het team thuis tegen de nummer 11
Gemini S uit Hilversum. De wedstrijd
start om 21:00 uur in de eigen Boei.

pagina 32

Nieuwe Meerbode - 5 november 2008

Tweede minidag volleybal
voor Atalante
Vinkeveen - Een maand geleden
deden 5 miniteams van Atalante
mee aan de maandelijkse minidag.
Zaterdag 1 november was alweer
de tweede minidag in IJmuiden en
omdat er weer een nieuw team gevormd kon worden, deden deze keer
wel 6 teams mee. Als eerste speelden de Kanaries en de Wuppies hun
wedstrijden. De Kanaries met Sayuri, Nadine, Tess en Juriaan deden
het erg goed en wonnen 2 wedstrijden en eentje speelden ze gelijk. De
Wuppies hebben ook sterk team en
ze hadden allerlei tegenstanders.
De eerste wedstrijd ging erg makkelijk en ze konden een paar keer
de bovenhandse service proberen,
met wisselend succes. Ze verloren
nog een wedstrijd en eentje was gelijk.

Later in de middag kwamen de andere 4 Atalante teams van sponsor
Vinken Vastgoed aan bod. De Ukke
Toppers speelden in de begingroep
(met gooien en vangen) en troffen
een vrij zware poule. Ze verloren op
eentje na de wedstrijden, maar het
gelijkspel was erg goed en vergeleken met vorige keer ging het zeker beter, vooral het serveren. De
Heroes, het tweede nieuwe team dit
seizoen in de begingroep, speelde
de eerste 2 wedstrijden twee mooie
partijen. De tegenstanders waren
niet al te lastig en Danny, Frans, Kimo
en Ivar konden mooi in hun spelletje
komen. Enkel de laatste wedstrijd
werd verloren, goed gedaan van de
Heroes. De Muppets speelden in de
hoogste klasse van het beginniveau
waarbij de serveerbal gepasst moet

worden, de rest is vangen-gooien.
Het ging ook hier beslist niet onaardig. Het team speelde vorig seizoen al met elkaar en dat was echt
te zien. Ook werden er slimme ballen gespeeld op plekken waar de tegenstanders niet stonden. Het nieuwe team de Citroenen kwam in actie
met invaller Lotte op niveau 4 waarbij de eerste bal steeds gepast moet
worden. De pass wordt gevangen
door een teamgenoot en deze gooit
de bal op voor de derde teamgenoot
die de bal over het net speelt. Altijd
alles in drieën dus. Het team moest
even wennen maar kwam daarna
goed op gang. Al met al weer een
zeer geslaagde dag voor Atalante met veel gele teams op de sportvloer. Meer info en actiefoto’s via
www.vv-atalante.nl.

Kees de Bruyn wint
titanenstrijd tegen Teun
van Leeuwen
De Kwakel – Tijdens de 9e competitieronde van het biljartdistrict
Veen en Rijnstreek stond in de C1,
de hoogste libreklasse, een ware streekderby op het programma.
Het team van Kees de Bruyn speelde een uitwedstrijd tegen het team
van Aalsmeer met daarin Teun van
Leeuwen,Cor Zekveld en Theo Rijnders. De wedstrijden tussen Kees en
Teun staan altijd bol van de spanning, met vaak goed biljartspel van
beide kanten. Dat de spanning beide spelers parten speelden kwam
tot uidrukking in het aantal beurten. Het waren er maar liefst 20. Beide spelers moeten in staat zijn om
een partij eerder uit te maken. Teun
had een serie van 79, maar dit was
niet goed genoeg om Kees te verslaan. Tweede speler Theo Bartels
had evenals Hans van Eijk genoeg
kansen om hun partij winnend af
te sluiten. Het bekende muntstukje
van 10 eurocent viel echter de andere kant op, waardoor beide partijen met verlies werden afgesloten.
Een 5-2 nederlaag dus.
In de C2 deed het team van Theo
Gahrman weer eens van zich spreken. Theo zelf liet zijn slechtste partij tot nu toe zien. Een gemiddelde
van 1.30 is ver beneden zijn niveau.
Gelukkig konden Gerard Pieterse en
Rob Eekhof wel punten aan het totaal toevoegen. Het extra punt was
al lang uit het zicht door het verlies
van Theo. 4-3
Het team van Ton Karlas, uitkomend
in de C3, speelde een uitwedstrijd
tegen Jacobswoude. Ton zelf liep tegen zijn tweede nederlaag op van
dit seizoen. Waarschijnlijk was hij
nog wat vermoeid van zijn biljartfinale in het weekend daarvoor die
Ton op een keurige 3e plaats afsloot. Huib Bakker en Jan Schockman zetten hun opmars voort. Beide
spelers wisten met een acceptabel
gemiddelde hun partijen winnend af
te sluiten. Hierdoor gingen 5 punten
mee terug naar De Kwakel.
In de C4 speelde het team van Frans
van Doorn een uitwedstrijd tegen
De Plas uit Langeraar. Ton Onderwater liep leeg, en voor hem speelde reservespeler Jan van Doorn
mee. Jan, van origine een driebandenspeler, mocht zijn librekunsten
weer eens vertonen. Zijn tegenstander was erg onder de indruk van zijn
spel. Ondanks dat het libre is maakt
Jan in zijn partij veel driebanders,
de één nog mooier dan de andere.
“Ik geniet van jouw driebandenspel”
kon uit de mond worden opgemaakt
van Jan zijn tegenstander. Hij mocht
hem hiervoor de hand schudden,
Jan won overtuigend en heeft al zijn
invalpartijen tot nog toe met winst
afgesloten.

7 november

BINGO bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 7 november a.s. organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een bingoavond in het clubgebouw van de sv Argon.
Aanvang 20.00 uur en de kaarten kosten
0,50 per stuk.
Uiteraard weer vele mooie prijzen waaronder een televisie.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Gelijk
Frans van Doorn en Rene Fransen
gingen tot het eind aan toe gelijk op.
Frans gaf op het laatst de doorslag
met een serie van 4, waardoor Frans
eindelijk weer eens van een overwinning mocht genieten. Peter Maijenburg speelde een perfecte partij.
Hoewel Peter in het begin tegen een
ruime achterstand aankeek, bleef
hij ditmaal rustig. Met kleine series
wist hij zijn partij in 24 beurten uit
te maken. Goed voor een gemiddelde van 1,83. Maus de Vries tenslotte
mocht proberen de volle winst veilig
te stellen. Maus mocht echter tegen
een biljartster aantreden en heeft
altijd al een zwak voor vrouwen gehad. Hij liet de overwinning dan ook
aan haar, wat overigens niets aan de
prestatie van deze biljartster afdoet.
Het team van Kees van der Meer zit
in een dip. In dit team spelen allemaal spelers die fan zijn van Feyenoord. De malaise bij dit elftal is
waarschijnlijk overgeslagen.
Tegenstander Monopole ging met
de volle winst terug naar Ter Aar. 90. Het is te hopen dat het lek snel
boven is.
In de C5 zijn de beide teams van biljartvereniging ’t Fort na een goed
begin wat aan het afzakken. Het
team van Willem Holla speelde tegen directe concurrent De Pepersteeg. Willem zelf had geen schijn
van kans tegen Ben van Es. Chris
Draaisma daarentegen wel. Hij
kwam er uiteindelijk 3 tekort maar
speelde uiteindelijk toch 1,13 gemiddeld wat voor Chris een prima
prestatie is.
Pieter Langelaan speelde een slechte partij. Hij had last van een biljartarm, of was het toch de spierpijn
van het opsteken van zijn hand tijdens de bekende Kwakelse Veiling.
Alleen Pieter kan het weten. Jack
Baak tenslotte won overtuigend
waardoor het verlies toch enigszins
aanzien kreeg.
Gerard Plasmeijer mocht op bezoek bij nieuwbakken biljartvereniging De Elkerlijck. Gerard zelf verloor kansloos. Invaller Flip Hoogervorst kon de ballen ook al niet vinden. Het niveau van de bond is toch
wat hoger dan de RDB (Rosse Die
Bal) maar met wat meer ervaring
komt Flip er wel.
Robert van Doorn zorgde voor de
enige 2 punten voor dit team. Over
de prestaties van Leon Loos kunnen we kort zijn, 9 caramboles in 25
beurten. Maar snel vergeten.
B1
Bij de driebandenteams die uitkomen in de B1 is er eigenlijk nog
maar één team van ’t Fort wat meestrijd om de titel. Dit is het team van

Piet Bocxe. Zij voeren op dit moment de ranglijst aan.
In de uitwedstrijd tegen Roac uit
Rijpwetering werden weer 5 belangrijke punten toegevoegd. Alleen Quirinus van der Meer moest
de punten achterlaten. Piet Bocxe
en Johan van Doorn behaalden een
overwinning. Het team van John van
Dam speelde thuis tegen Roelofarendsveen. John zelf speelde naar
omstandigheden een buitengewone partij. 50 caramboles in 51 beurten is een prestatie die er zijn mag.
Een beetje wrang dat het uiteindelijk niet genoeg blijkt voor de overwinning. De punten werden gedeeld
met de tegenstander. Remise.
Jos Spring in ’t Veld is na zijn superseizoen van vorig jaar de biljartpatronen op dit moment uit het oog
verloren. Hij verloor andermaal. Zo
kan het gebeuren dat de winnaar
van de Speltbokaal van vorig jaar
nu op de onderste plaats is terug
te vinden. Do van Doorn heeft de
smaak te pakken.
Hij wist weer 2 punten aan zijn totaal toe te voegen met een gemiddelde van 0,808. Goed dus!
Door het grote verlies van Jos kon
het extra punt ook niet meer worden
binnengehaald. 3-4 verlies.
Bart de Bruyn is voor zijn team goed
op dreef na zijn vakantie. Ook nu
weer zette hij zijn tegenstander aan
de kant, al had Bart daar wel de
voor zijn doen ongebruikelijke 70
beurten voor nodig. Martien Plasmeijer speelde geen slechte partij,
zijn tegenstander was gewoon beter
en dan moet je dat accepteren. Plat
Voorn tenslotte kon niet om het biljart heen dansen zoals we van hem
gewend zijn. Dit is dan ook gelijk terug te vinden in de uitlsag. 21 caramboles in 56 beurten. Een 5-2 nederlaag. Het team van Wery Koeleman speelde een uitwedstrijd tegen
De Sport. Wery speelt nog wat onwennig na zijn hoogtestage maar
wist zijn partij wel winnend af te
sluiten. Toch een prima prestatie.
Tweede speler Alex van der Hulst
had een goede avond dit keer. Zijn
tegenstander moest gedesillusioneerd toezien hoe Alex zijn caramboles bij elkaar sprokkelde. Al zaten er de nodige “bigs”, in de biljartmond ook wel zwijnen genoemd,
tussen. Maar ja, het is ook een kwaliteit.Gerard Plasmeijer ziet de biljartli nen van het driebandenspel
nog niet zo als het zou moeten zijn.
11 caramboles in 51 beurten zijn er
te weinig voor de overwinning. Toch
gingen Wery en zijn mannen met 5
punten terug naar De Kwakel.

Nieuwe Meerbode - 5 november 2008

pagina 33

tafeltennistoernooi Girls
Only bij Vitac
Vinkeveen - Afgelopen woensdag
werd in De Boei het eerste deel van
het Girls Only tafeltennistoernooi
gehouden. 16 meisjes uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit
Vinkeveen waren bij tafeltennisvereniging VITAC met veel plezier aan
het tafeltennissen.
Om 13.30 uur was het meteen al
een gezellige drukte achter de vijf
tafeltennistafels die in zaal Demmerik stonden opgesteld. De meisjes
speelden in teams van twee en bij
binnenkomst kreeg ieder team een
dieren-teamnaam.
Het toernooi bestond uit vier wedstrijdronden en twee spelronden. Op
alle tafels werd de bal goed op tafel
gehouden, bovendien was al goed
tafeltennis te bewonderen, zelfs met
mooie fore-hand topspinballen.
Na de eerste twee ronden gingen
De Panda’s aan kop met 61 punten
De Beren volgden snel met 55 punten. Na vier ronden kwamen De Zebra’s sterk opzetten, ze stegen van
de vierde naar de eerste plaats met
104 punten, De Giraffen stonden
toen tweede.

De Zebra’s, bestaande uit Deidre
Jaarsma en Milou Margaroli behaalden deze ronde 20 punten wat de
tweede plaats betekende (124 punten). Derde waren de Giraffen met
123 punten.
De spelronde zou de eindbeslissing
brengen. Ieder team moest proberen
om door middel van een service, zoveel mogelijk plastic bekertjes met
het balletje van de tafel te slaan. De
Herten en De Giraffen haalden hier
beide de maximale score. Hierdoor
behielden Romy en Marsha hun
punten voorsprong. Met 154 punten
werden zij de kampioenen van het
Girls Only tafeltennis toernooi. De
Giraffen passeerden De Zebra’s, zo
werden Amber Riechelman en Luus
Freriks tweede.

Alle meisjes gingen daarna ,nog
lang niet moe geworden, weer fanatiek tafeltennissen. Na de prijsuitreiking ging iedereen tevreden en voldaan weer huiswaarts
Het was een gezellige en sportieve
tafeltennismiddag die mede mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van Rabobank de Veenstromen.
Uitslag:
1e De Herten
2e De Giraffen
3e De Zebra’s
4e De Beren
5e De Dolfijnen
6e De Panda’s
7e De Zeehonden
8e De Lama’s

154 punten
147 punten
139 punten
123 punten
113 punten
89 punten
72 punten
37 punten

Wilnis - Op zaterdag 1 november
zijn de meiden van CSW MB1 verrast door de uitrijking van nieuwe
trainingspakken en tassen.
Autobedrijf Rovémij, erkend Hyundai
en Skoda dealer, en een begrip in de

De laatste twee ronden zouden de
beslissing brengen.
De vijfde ronde was een wedstrijdronde. In deze ronde wonnen Romy
Brands en Marsha Volker (Herten)
beiden hun twee partijen en behaalden zo de maximale score van
40 punten voor hun team en namen
de koppositie over met 130 punten.

Vanaf de eerste minuut liet mijdrecht
zien waar ze voor gekomen waren, winst! Er werden prima aanvallen gespeeld, er werd goed overgespeeld en gebruik gemaakt van de
ruimte op het middenveld van een
opkomende Floor Rehbach. Eigenlijk wist mijdrecht vanaf minuut 1 de
wedstrijd naar hun kant toe te trekken. En was dan ook al snel 0-1, een
prima aanval dat mooi werd afgemaakt door Lindsey Minnaard zorgde er voor dat mijdrecht de smaakt
te pakken kreeg. Op een paar missers na voor de goal was het uiteindelijk Suzan de Graaff die via
een mooie strafcorner de 0-2 op het
scorebord kon zetten. Helaas voor
ons kwam Overbos er even goed uit,
maakte gebruik van hun snelle links

buiten en scoorde een doelpunt 12. Het was rust, de coach was zeer
tevreden over het spel, maar had
wel een aantal opmerkingen over
het mindere spel aan het einde van
de eerste helft. Mijdrecht heeft altijd nog last van die laatste paar minuten, de meiden raken dan op, en
kunnen niet meer geven wat ze de
eerste 20 minuten wel kunnen.

Aanwijzing
De aanwijzing was dan ook, verdeel je krachten en geef aan wanneer je moe bent, dan kan er gewisseld worden. De start van de tweede
helft was weer prima, lekker overspelen, goed vrijlopen en een actie maken wanneer dat kan. Vlak na
rust was het dan opnieuw Lindsey
Minnaard die haar tweede goal van
de middag maakte.

Een mooi half hoog schot, geblokt
door de keepster belande alsnog in
de goal. 1-3. Mijdrecht kon vrij hockeyen en bijna met 10 man op de
helft van Overbos spelen. Een goede actie van Lindsay Velthuis over
de linker kant zorgde ervoor dat
Mijdrecht een strafcorner kreeg en
dus moest dit het moment worden
van Mireille van Breukelen. Op goed
aangeven van Eva Hilbrands kon
Mireille prima scoren. 1-4. Klasse!
Overbos werd moe en daar maakte Mijdrecht goed gebruik van, af en
toe een uitbraak van hun werd dan
goed opgevangen door een prima
spelende verdediging. Helaas kregen ze een strafcorner tegen, die
goed werd uitgelopen door Floor,
maar die ongelukkig de bal hard op
haar knie kreeg. Helaas kon zij de
wedstrijd niet meer uit hockeyen. En
moest zij vervangen worden. Gelukkig voor Mijdrecht herpakte ze zich
goed en konden ze in de laatste minuten van de wedstrijd er nog voor
zorgen dat het 1-5 werd. Het was
opnieuw Lindsey Minnaard die de
bal hard binnen schoot.

de grote verdienste was van Pleun
en Leoniek. Daarna werd het 25, maar daar werden Atlantis niet
warm of koud van, dus de 2-6 (Barry), de 2-7 (Arjen) en de 2-8 (Arjen) vielen al snel daarna. Toen was
het vrij duidelijk dat Arjen zich opnieuw kandidaat stellt voor de verkiezing van Bos Containers’ Gouden
Schoen 2008-2009. Echter, het seizoen is nog erg lang en er zijn nog
meer goede scherpschutters in het
team.
Terug naar de wedstrijd. Inmiddels
was het bijna rust en de tegenstander voerde de druk op in de aanval,
maar de verdediging stond als een
huis. Solide, zeker en veel uitstraling. De aanval hanteerde een snelle
balcirculatie en de kansen die daar
uit ontstonden werden op dat moment even niet omgezet in goals.
Dan moet je niet tegen jezelf gaan
korfballen, maar blijven zoeken naar
die kansen en dat is wat het team
erg goed deed. Toch vielen aan de
andere kant 2 doelpunten voor de
tegenstander: 4-8. Rust.
Doorloopbal
In de 2e helft viel de eerste doorloopbal van de wedstrijd erin. Helaas wel aan de verkeerde kant: 5-8.
Op dat moment realiseerden Atlantis zich heel goed dat ze niet moesten verslappen en het nog spannend moesten maken. Via een doel-

De Ronde Venen - Het eerste team
van Denk en Zet – Advisor is de externe competitie begonnen met een
belangrijke thuisoverwinning. Tegen
Acquoi (niet een alledaagse plaatsnaam in Nederland en voor velen
een onbekend dorp nabij Leerdam),
werd tot in het laatste uur gestreden voor de zege. Lopend langs de
borden, zag het er in eerste instantie niet zo rooskleurig uit voor de
thuisclub. Aan bord drie speelde Jeroen Vrolijk met zwart zijn geliefde
Aljechin verdediging . Heel bedrieglijk voelde hij zich op zijn gemak, tot
hij opgeschrikt werd door een inslag van de vijandelijke loper op f7;
Jeroen verloor daarmee een pion
en belandde in een slechte stelling.
Op bord zes verging het Cees Verburg niet beter; hij mishandelde de
opening zodanig, dat hij twee pionnen verloor en ronduit slecht kwam
te staan. De overige partijen verliepen wat evenwichtiger en was het
wachten op het verdere verloop. Op
bord acht kwam bij Jan Smit en zijn
opponent een onregelmatige Engel-

den heren tot een snelle remise(1/21/2 ). Op het eerste bord kon Jan
de Boer in de doorschuifvariant van
de Caro-Kan enig initiatief behouden en na ruil van de zware stukken langs de open c-lijn veroverde hij een pion; het hierop volgende
vierpaardeneindspel was moeilijk te
winnen en na herhaling van zetten
werd het punt gedeeld (1-1). Inmiddels had de tegenstander van Cees
Verburg ook de nodige missers gemaakt en was de partij gekanteld in
zijn nadeel. Na een stuk gewonnen
te hebben, was het een bekeken
zaak voor onze nestor (2-1).
Laveerde
Bram Broere op bord zeven laveerde
in een Siciliaan rustig naar een betere stelling; een aanval op de vijandelijke stelling werd nog ten koste
van een pion afgeweerd, maar toen
Bram pardoes een loper aangeboden kreeg was de overwinning een
feit (3-1). Op het vierde bord had
Thierry Siecker ergens in het vroege
middenspel in stuk kunnen winnen;

plaats in deze competitie, een uitstekend resultaat op dit niveau.
Bij deze willen wij, team en begeleiders van CSW MB1, Autobedrijf Rovémij bedanken voor deze nieuwe
outfit. Hiermee staan talent en uitstraling op gelijke hoogte.

punt van Arjen en maar liefst twee
doelpunten van Barry werd de marge aanzienlijk vergroot: 5-11. De
tegenstander kwam toen nog op 611, maar bijna alles lukt en bij vlagen speelde het team echt fantastisch. Pleun wilde ook graag nog
een plaatsje in dit verslag hebben
door een bijzondere verrichting uit
te voeren op het veld en dat is hem
gelukt. Dankzij een schitterende
crosspass van Pleun over meerdere
schijven kon Leoniek met haar debuut een doelpunt scoren: 6-12.
Daarmee zal ook sponsor Bos Containers zeer tevreden zijn geweest.
De 6-13 was net zo mooi want na
een oogstrelende aanval met Serge, Barry en Inge aan de basis was
het Mirjam die wegtrok van de korf
en de bal uiteindelijk in het mandje
gooide. Toch was de gifbeker Voor
Fiducia nog lang niet leeg. Serge
pikte, na lang zwoegen maar een
uitstekend gespeelde wedstrijd, zijn
doelpunt mee. En wat voor een doelpunt! Met een legendarische omdraaibal liet hij zien over veel techniek en inzicht te beschikken. Hierna maakte Leoniek de 6-15 en met
2 doelpunten in de wedstrijd is ze de
vele miljoenen die voor haar zijn uitgegeven nu al waard. Een topaankoop, gescout door onze sponsor
Bos Containers. Ook trainers/coaches Harold en Petra Taal hebben
hierin een groot aandeel.

werd ook hier tot remise besloten (3
½ - 1 ½ ). Jeroen Vrolijk was, ondanks hardnekkige tegenstand, nog
verder in de problemen gekomen.
Stukverlies was niet meer te vermijden en in een hopeloze positie gaf
hij op (3 ½ - 2 ½ ). Gert-Jan Smit
was in een onregelmatig Damegambiet dankzij zijn ontwikkelingsvoorsprong beter komen te staan. Zijn
tegenstander kon nog ter nauwer
nood rokeren al kostte het even later een pion. De stelling bleef moeilijk en toen Gert-Jan in tijdnood belandde besloot hij remise aan te bieden (4 – 3). De beslissing moest nu
vallen op bord vijf waar Bert Drost
in een Siciliaanse opening gedrukt
kwam te staan; met een combinatie van dame en paard werd zijn koningsstelling op de proef gesteld en
kon Bert met verlies van een pion
nog net zijn koning naar het onveilige midden loodsen. Het zag er even
somber uit, maar omdat zijn bejaarde tegenstander zo laat op de avond
de druk niet meer aan kon, verspeelde deze zijn voordeel en gaf gefrustreerd op (5-3). Met deze overwinning is een goede stap voorwaarts
gezet om, zoals ieder jaar weer,
handhaving in de tweede klasse te
bewerkstelligen.
Tweede team
Het tweede team wist een verdienstelijk gelijkspel eruit te slepen tegen ’s-Gravenland I. Lange tijd zag
het er niet naar uit, maar op de valreep kon Bert Vrinzen met een fraaie
overwinning het punt in de wacht
slepen..De overige winstpartijen
kwamen op naam van Harris Kemp,
Henk van der Plas en Piet Harrewijne, terwijl Evert Kronemeijer , John
van de Berge en Engel Schreurs een
nederlaag moesten incasseren.

Mijdrecht heeft een prima wedstrijd laten zien, en een stempel gedrukt voor de komende wedstrijden.
Mijdrecht is zeker een kanshebber
om lekker mee te draaien in de eerste klasse.

Ruime overwinning
Atlantis 3 op Fiducia 3
Mijdrecht - Atlantis 3 heeft vorige
week zaterdag weer eens laten zien
hoe je een tegenstander van de mat
kunt spelen. De door Bos Containers
gesponsorde elite won vrij eenvoudig met 6-16 van Fiducia 3 te Vleuten. En dat mede dankzij de nieuwe aankoop Leoniek die voor vele
miljoenen is binnengehaald en de
dag voor haar eerste wedstrijd met
succes de medische keuring doorstond.
Het begin was direct voortvarend.
Met als eerste aanval Arjen Markus, Pleun Neurink, Eline Laaper en
Leoniek van der Laan, was het Eline die de brilstand van het scorebord deed verdwijnen: 0-1. Atlantis 3 was scherp en creСerde goede
kansen en we waren zeer effectief,
want kort na de 0-1 was het Arjen
die de 0-2 erin legde met een zondagsschot. Uiteraard was de tegenstander niet van plan zich zomaar
het bos (container) in te sturen en
zij kwamen daarna op 1-2. De tweede aanval met Serge Kraaijkamp,
Barry van der Waa, Mirjam Gortenmulder en Inge van Moort was niet
van plan het zo vroeg in de wedstrijd al spannend te maken, dus de
korf van de tegenstander stonden
direct onder vuur. Met veel schotkansen was het uiteindelijk Mirjam
die de 1-3 erin schoot. Daarna vielen de 1-4 en 1-5 door opnieuw Eline en Arjen, hetgeen uiteraard ook

Ronde Venen was verantwoordelijk
voor deze verrassing. Dat dit meisjesteam, spelend in de Hoofdklasse A van de KNVB, hierdooe extra
gemotiveerd waren bleek wel uit de
2-1 overwinning. Door deze uitslag
staan zij momenteel op de tweede

Goede start voor eerste
achttal Denk en Zet - Advisor

HVM meisjes A1 prima
resultaat in Beverwijk
Beverwijk - Zaterdag 1 november,
Voor de meiden uit mijdrecht hun
eerste wed strijd in een nieuwe competitie. Hoog ingedeeld maar zeker
niet kansloos moeten zij laten zien
dat ze wel degelijk een kans maken
in de eerste klasse. Overbos was zaterdag de tegenstander. Er moest
om 15.00 uur gespeeld worden in
Beverwijk. En vol goede moed gingen de meiden dan ook van start.
Voor de wedstrijd even een minuut
stilte als eerbetoon aan een overleden clubgenoot bij Overbos, en de
wedstrijd kon beginnen.

CSW MB1 in het nieuw
dankzij Autobedrijf

se opening op het bord en na wat
stukkenruil en laveren besloten bei-

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Het laatste doelpunt kwam opnieuw
op naam van Arjen en dat maakt de
eindstand 6 voor Fiducia 3 tegen 16
voor Atlantis 3. Arjen is nu lijstaanvoerder van de verkiezing van Bos
Containers’ Gouden Schoen 20082009, maar hij voelt de hete adem
in zijn nek van al zijn teamgenoten. Al met al heeft Atlantis 3 met
z’n allen weer voor deze overwinning geknokt en het op wilskracht
met een staaltje gallery play gewonnen. In de 2e helft zijn is de overwinning niet echt meer in gevaar gekomen op het begin na en zijn er nog
genoeg kansen gecreСerd, waarvan er veel benut werden. Het team
was zeer effectief en zowel sponsor
Bos Containers als de coaches Harold en Petra mogen trots zijn. Atlantis draait in ieder geval mee bovenin en is daarmee nog altijd een
goede titelkandidaat.  

hij zag het niet en toen in het verdere verloop de stelling in balans bleef

In de interne competitie gaat na 8
ronden Jan de Boer op kop gevolgd
door Cees Verburg, Harris Kemp, Jeroen Vrolijk en Bert Drost.

Argon verliest eerste
punten in de competitie
Mijdrecht - Afgelopen vrijdagavond stond er een nieuwe competitiewedstrijd op het programma
voor Argon Futsal 1. Na de uitschakeling in de beker, door een pijnlijke nederlaag tegen Kawin, was
het zaak om voor deze wedstrijd de
draad weer op te pakken om de 1e
plaats in de competitie te kunnen
behouden.
De tegenstander van vrijdag was
Golden Stars 7. In de eerste fase van
de wedstrijd bleek dit team al een
geduchte tegenstander. Al vrij snel
na het beginsignaal van de scheidsrechter was er al dreiging in de richting van Argon keeper Bas Immerzeel. Deze dreiging uitte zich in een
vroege treffer voor Golden Stars 7.
Argon leek hierdoor aangeslagen
en kreeg daardoor moeilijk vat op
de wedstrijd. Na een moeizame periode lukte het uiteindelijk toch om
langszij te komen. Albert Mens gaf
een strakke pass in de loop bij Jeroen Kannekes, deze aarzelde geen
moment en schoot in één keer binnen. Kort daarna raakte Argon weer
op achterstand door een knap schot
van de sterke aanvaller van Golden
Stars 7.
Ook deze achterstand werd wegge-

werkt, dit keer door Michael Krimp
met een knap schot door de benen
van de keeper.
Direct daarna nam Argon het initiatief en kwam het via het eerste
doelpunt van Remco Kooiman op
3-2. Helaas was deze voorsprong
van korte duur. Na een aantal knappe aanvallen van Golden Stars 7 en
door slecht verdedigen van Argon
werd deze voorsprong omgebogen
naar een 3-5 achterstand.
Omdat Argon thuis geen punten
wilde verspelen en omdat de tijd
begon te dringen werd de aanval
opnieuw ingezet. Na een voorzet
van Leroy Leijgraaff kon Frans Ruizendaal binnentikken en daarmee
aantekenen voor zijn eerste doelpunt. Golden Stars 7 raakte daar
niet van onder de indruk en stelde
meteen weer orde op zaken door tegen te scoren.
Argon zette op zijn beurt weer een
nieuwe aanval op om vervolgens via
Michael Krimp op 5-6 te komen. In
een aantal laatste pogingen lukte
het niet meer om langszij te komen.
Hierdoor heeft Argon zijn eerste
punten verloren in de competitie!

