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KORT NIEUWS:

Verkeersongeval
Amstelhoek - Donderdag 31 
oktober heeft er een verkeers-
ongeval plaatsgevonden tus-
sen een motorbestuurder en 
een bestuurder van een vracht-
auto met oplegger. Hierbij is de 
22-jarige motorbestuurder ge-
wond geraakt. Rond 18.00 uur 
kwam een 22-jarige man uit 
Landgraaf op de motor uit de 
richting van Uithoorn. Hij haal-
de voor het rode verkeerslicht 
op de Mijdrechtse Zuwe een rij 
stilstaande auto’s in. Met groen 
licht haalde hij met verhoogde 
snelheid de auto’s in. Dit ver-
klaart een automobilist die ge-
tuige was van het ongeval.

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

RESERVEER 
NU AL

bij toneelvereniging O.K.K. een 
bezoek van Sint & Piet bij u thuis

BEL: 06-180 17 926

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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Erfgoed 
krijgt een 
opknapbeurt

Lees in de provincie

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

Om de stap naar je eerste eigen huis een stuk kleiner te 
maken, is de Starters Renteregeling ontwikkeld. Die geeft je 
meer ruimte in je portemonnee. Zo wordt jouw droomhuis 
misschien werkelijkheid. Kom langs, dan bekijken we samen de 
mogelijkheden!

EErstE huis kopEn?
De StarterS renteregeling kan je helpen!

Hofland 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DuiDELiJk VErhAAL

Schuine fi etsoversteekplaats bij  
Tienboerenweg beter gemarkeerd
Amstelhoek - Vlak na de inge-
bruikname van de nieuwe krui-
sing in de N201 bij de Tienboeren-
weg begin september constateerde 
raadslid Nico de Dood (CDA) – die 
zelf regelmatig gebruikmaakt van 
de weg - dat het schuin oversteken 
van de Tienboerenweg door fi etsers 
naar het nieuwe kruispunt een ge-
vaarlijke onderneming was. 
Dit vanwege het feit dat het voor 
verkeersdeelnemers niet goed 
zichtbaar zou zijn dat fi etsers ter 
plaatse de weg kruisen. Sommigen 
van hen verzuimen om even achter-

om te kijken of er (gemotoriseerd) 
verkeer achter hen rijdt. Dat gaat 
rechtdoor naar de kruising. Er is 
daar dus sprake van kruisend ver-
keer. Het raadslid was er van over-
tuigd dat men op termijn op onge-
lukken kon wachten en gaf dit on-
der meer door aan deze krant. De 
redactie nam hier goede nota van 
en maakte het bekend. Dat is ken-
nelijk in vruchtbare aarde gevallen 
want afgelopen week waren weg-
werkers bezig de fi etsstrook en de 
schuine oversteek rood in te kleu-
ren. Het is nu voor alle verkeers-

deelnemers veel beter zichtbaar en 
duidelijk dat fi etsers vanaf de Tien-
boerenweg nabij het kruispunt de 
weg oversteken en dat het ove-
rige verkeer daar rekening mee 
moet houden. En passant zijn ook 
de fi etssuggestiestroken aan bei-
de kanten van de rijweg van een ro-
de kleur voorzien. Dat ziet er alle-
maal een stuk beter uit en komt de 
veiligheid ten goede. Een en ander 
neemt niet weg dat alle verkeers-
deelnemers daar toch goed moe-
ten blijven opletten om ongelukken 
te voorkomen.

Ook college van De Ronde Venen voor behoud Irenebrug:

“Doorgang voor auto’s, fi etsers en 
landbouwverkeer moet mogelijk blijven”
De Ronde Venen/Uithoorn - De 
angst dat de gemeente Uithoorn 
toch echt van plan is om de plan-
nen om de Irenebrug af te sluiten 
voor autoverkeer en landbouwver-
keer, begint nu pas echt door te 
dringen bij bewoners van zowel De 
Ronde Venen als zeker ook bij be-
woners en winkeliers van Uithoorn 
zelf. Tot op heden heeft de wethou-
der iedereen nog zoet weten te hou-
den met ‘het is nog in onderzoek’, of 
‘het ligt bij de projectontwikkelaar’, 
maar het blijkt, zo zingt het nu rond, 
toch echt de bedoeling te zijn van 
het Uithoornse gemeentebestuur, 
om de knip op de brug toe te pas-
sen en zo de N196 autovrij te ma-
ken. En dat valt niet alleen totaal 
verkeerd bij de winkeliers van Am-
stelplein, het Oude Dorp, bewoners 
van Meerwijk en bewoners van de 
Amstelhoek, maar ook burgemees-

ter en wethouders van De Ronde 
Venen zijn, na de recente publica-
ties in onze krant, weer even goed 
wakker geschud. 
Afgelopen woensdag hebben zij dan 
ook het college van burgemees-
ter en wethouders van Uithoorn per 
brief, politiek correct maar overdui-
delijk, laten weten dat zij het afslui-
ten van de Irenebrug niet zien zitten, 
of beter gezegd, dat ze daar ernstig 
op tegen zijn. In de brief schrijven 
zij: “Al gedurende geruime tijd zijn 
plannen in ontwikkeling voor het 
dorpscentrum van Uithoorn. Over 
deze ontwikkeling wordt ons colle-
ge periodiek bijgepraat via de stuur-
groep Amsteloevers. Wij zien meer-
waarde in dit overleg. In deze over-
leggen is van onze kant ingebracht, 
dat ons college het besluit van de 
raad van Uithoorn over de ‘knip’ en 
de ‘garagevariant’ respecteert, maar 

dat wij het van groot belang vin-
den dat bij de uitwerking van de-
ze plannen rekening wordt gehou-
den met de consequenties die de-
ze plannen hebben voor inwoners 
uit De Ronde Venen. Dit betekent 
dat wij het van groot belang vinden, 
dat er een doorgang voor autover-
keer via de Prinses Irenebrug door 
het dorpscentrum van Uithoorn 
mogelijk blijft, dat sprake blijft van 
een snelle en logische (provinciale) 
fi etsverbinding door het dorpscen-
trum van Uithoorn en dat er goede 
oplossingen worden gevonden voor 
het landbouwverkeer en voor het 
parkeren waardoor langparkeren 
in Amstelhoek wordt voorkomen. 
Daarbij dringen wij er in de stuur-
groep telkens op aan dat uw college 
snel concreet wordt over uw plan-
nen”, aldus het college in haar brief. 
(Vervolg elders in deze krant)

VVD vindt dat de gemeente elektronisch 
beter bereikbaar moet worden!
De Ronde Venen - Regelmatig 
wordt de VVD benaderd door inwo-
ners en ondernemers met de vraag 
of het breedbandnetwerk of glas-
vezelnetwerk in de gemeente kan 
worden uitgebreid. Dit geldt niet al-
leen voor de diverse huishoudens in 
de kernen, maar ook voor de bui-
tengebieden en de bedrijventerrei-
nen. De ontwikkeling van breed-
bandnetwerken speelt een grote 
rol in de verdere ontwikkeling van 
de Nederlandse en dus ook de Ron-
deveense economie. Als een goed 
breedbandnetwerk ergens essenti-
eel is, dan is het wel in het bedrijfs-
leven. ICT-toepassingen zijn vaak 
noodzakelijk om het bedrijfsproces 

goed te kunnen runnen en compe-
titief te kunnen blijven. De aanwe-
zigheid van een supersnel netwerk 
is een van de belangrijkste vesti-
gingscriteria. Het spreekt voor zich 
dat langlopende vergunningsproce-
dures en hoge leges niet bevorder-
lijk zijn voor de aanleg van welk net-
werk dan ook in de gemeente. Ken-
merkend voor veel van de buitenge-
bieden is dat er geen of een slech-
te vaste infrastructuur ligt en dat de 
markt niet of nauwelijks geïnteres-
seerd is om deze situatie te veran-
deren omdat het voor hun onrenda-
bel gebied is.

(Vervolg elders in deze krant)

Kiki Hagen 
lijsttrekker D66

De Ronde Venen - D66 afdeling 
De Ronde Venen heeft op 31 okto-
ber de kandidatenlijst vastgesteld 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 19 maart 2014. 
Unaniem werd Kiki Hagen tot lijst-
trekker gekozen. Dit ervaren raads-
lid van 26 jaar en leerkracht in het 
basisonderwijs, zal doortastend en 
met verve de campagne voor de 
verkiezingen gaan leiden. Op een 
2de plaats werd overtuigend Eel-
co Doorn gekozen, wethouder van 
2002 tot 2006 en raadslid in Abcou-
de en De Ronde Venen. Op een 3de 
plaats werd de door de politieke wol 
geverfde Cees Houmes gekozen. 
Deze twee huidige raadsleden van 
D66 hebben zich ten faveure van de 
vernieuwing en verjonging aan de 
top in de persoon van Kiki, niet ge-
mengd in de strijd om het lijsttrek-
kerschap. Hun beider ervaring en 
inzet werd door de leden van D66 
gewaardeerd met een hoge positie 
op de lijst. Op plaats 4 werd Thijmen 
Klinkhamer gekozen, als jongeren-
werker voor velen in de gemeen-
te geen onbekende. Op plaats 5 
staat Meindert Brunia, voorheen ja-
ren lang raadslid in Abcoude en een 
korte periode wethouder. D66 pre-

senteert hiermee een sterk team dat 
met veel kennis en ervaring fris aan 
de slag wil met de vele uitdagingen 
waar onze gemeente voor staat.

De Ronde Venen - Dick Kok-frac-
tievoorzitter en John Melkman heb-
ben aangekondigd niet meer be-
schikbaar te zijn voor een nieuwe 
raadsperiode voor de politieke par-
tij Samen voor Abcoude en Baam-
brugge (SVAB). Dick begon zijn 
raadswerk in de gemeente Abcou-
de in 1990 en was totaal 11 jaar 
wethouder. Samen met o.a. Ton 
Pepping, Gerard van Luyn en John 
Melkman zijn zij 16 jaar geleden 
gestart met de lokale politieke par-
tij Samen Voor Abcoude en Baam-
brugge (SVAB). De SVAB kwam in 
1998 met 4 zetels in de raad van 
de gemeente Abcoude, de grootste 
fractie. Dick werd wethouder, John 
fractievoorzitter. De SVAB heeft al-
tijd gestreefd naar verbetering en 
versterking van de bestuurskracht. 
Het resultaat uiteindelijk het sa-
mengaan 3 jaar geleden met de 
gemeente De Ronde Venen. In de 
nieuwe raad is de SVAB vertegen-
woordigd met grote steun van de 
inwoners van Abcoude en Baam-
brugge; ruim 30% van de stemmen. 
Dick: “Het is duidelijk dat de inwo-
ners van Abcoude en Baambrugge 

SVAB doet niet mee aan 
gemeenteraadsverkiezingen

Mijdrecht - Zaterdag 26 oktober 
is tussen 11.00 en 12.00 uur op het 
parkeerterrein bij de Lidl op win-
kelcentrum Adelhof iemand aan-

gereden tegen een zilvergrijze Ford 
Focus (kenteken 99-RK-BG), met 
fl inke schade tot gevolg. Dit moet 
met enige snelheid/kracht gebeurd 
zijn, aangezien de rubberbanden-
sporen in het asfalt staan. Er moe-

ten mensen geweest zijn die dit 
gezien hebben, of die een auto 
(waarschijnlijk blauw), met fl inke 
lakschade, hebben zien wegrijden. 
Heeft u iets gezien, neemt u dan 
a.u.b. contact op met de politie.

Getuigen gezocht

ons het mandaat gaven de integra-
tie in de nieuwe gemeente vorm te 
geven. Samen met Margaret Gug-
genheim en Mijndert Goes vormen 
wij een uitstekend team.” 

Zit erop
John: “Onze taak in de raad zit er-
op. De belangen van Baambrug-
ge worden reeds gedragen door de 
Dorpsraad. De kern Abcoude heeft 
een groepje inwoners nodig, die de 
diverse belangen gaan coördine-
ren.” Het bestuur van de SVAB heeft 
intern nog bekeken of er voldoen-
de gemotiveerde kandidaten waren. 
Frans Trautwein (voorzitter SVAB): 
“We moeten concluderen dat die 
er niet zijn. Er is geen draagvlak 
als politieke partij verder te gaan. 
We vertrouwen erop dat onze kie-
zers begrip hebben voor onze be-
slissing.” De SVAB is de enige po-
litieke partij die maandelijks een 
spreekuur organiseert.” Mijndert 
Goes: “Vele inwoners uit de 8 ker-
nen in De Ronde Venen weten ons 
te vinden.” De fractie en het bestuur 
bedanken hun kiezers voor het ge-
geven vertrouwen.



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke 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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

 aanGeVRaaGDe omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Vinkeveen
Donkereind 36A Renoveren van een woning Bouwen W-2013-0571 23-10-2013
Loopveltweg 162 Het realiseren van een  Bouwen W-2013-0572 28-10-2013
 dakopbouw aan de achterkant 
 van de woning 
Molenkade 20R  Herontwikkelen van de Bouwen W-2013-0577 23-10-2013
51 t/m 56 begane grond RO, afwijken  
  bestemming 

Wilnis
Raaigras 53 Plaatsen van een dakkapel Bouwen W-2013-0584 29-10-2013

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VooRnemen tot VeRleninG omGeVinGsVeRGunninG uitGebReiDe pRoceDuRe
Met ingang van 8 november 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

straatnaam aard van het project/inrichting activiteiten aanvraagnr.

Waverveen
2e Velddwarsweg 2 Realiseren van een melkveestal  Bouwen W-2012-0205
  Milieu 

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking 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 ook op afspraak uw zienswijzen monde-
ling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

 VeRleenDe omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Karekiet 16 Vervangen van een kozijn Bouwen W-2013-0502 28-10-2013

Vinkeveen
Achter Achterbos 18  Nieuw bouwen van Bouwen W-2013-0461 30-10-2013
(18R1, 18R2, 18R3, 18R4) 4 vakantiewoningen RO (afwijken 
  bestemming) 
Julianalaan 8a Vernieuwen van dakkapellen en 
 het bijbouwen van een schuur Bouwen W-2013-0470 30-10-2013

Wilnis
Molmlaan 2 Wijzigen van de entree pui en  Bouwen W-2013-0446 30-10-2013
 bestaande entree vervangen 
Veldzijdeweg 9 Slopen van bestaande schuur,  Bouwen W-2013-0511 28-10-2013
 bouwen nieuwe schuur en  RO, afwijken
 plaatsing nieuwe overkapping bestemming 

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 wethou-
ders, 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 omGeVinGsVeRGunninGen - uitGebReiDe pRoceDuRe
Met ingang van 8 november 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende 
vergunningen gedurende zes weken ter inzage.

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Demmerik 128a Plaatsen van een tijdelijke  Bouwen
 woonunit (Voor maximaal 5 jaar) RO (afwijken 
  bestemming) W-2013-0372 30-10-2013

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 bekenDmakinG VastGestelD WijZiGinGsplan ‘VoRmVeRanDeRinG aGRaRisch 
 bouWblok 2e VelDDWaRsWeG 2 te WaVeRVeen’
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken hierbij bekend dat zij, ingevolge 
artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidings-
procedure) van de Algemene wet bestuursrecht het wijzigingsplan ‘vormverandering agrarisch bouwblok 2e 
Velddwarsweg 2 te Waverveen’ hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft als ontwerp vanaf 20 september 
2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Tegen het wijzigingsplan zijn geen zienswijzen 
ingediend. 

inhoud
Het wijzigingsplan betreft een vergroting van het bouwblok in oostelijke richting met 2954 m² van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Waverveen, sectie B nr. 2642, dat wordt gecompenseerd met een verkleining van 
het bouwblok van 2959 m² kadastraal bekend sectie B nr. 2294. 

inzien
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 8 november 2013 gedurende zes weken voor eenie-
der ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in 
Mijdrecht. De openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur. U kunt het besluit ook in-
zien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-
voorbereidingsbesluiten) 

beroep
Tegen dit besluit kan van 8 november t/m 19 december 2013, een beroepschrift worden ingediend bij de afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: 
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerpwijzigingsplan; 
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen 

het ontwerpwijzigingsplan in te dienen. 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van beroep. 

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit kan, door degene die beroep heeft ingesteld, tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend belang. Aan het indienen 
van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) 
verbonden. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

 beleiDsReGel VooR het GeDoGen Van naDeR GenoemDe hanDelinGen met 
 GRonD en baGGeR binnen het toemaakDekGebieD op het GRonDGebieD Van 
 De Gemeente De RonDe Venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 29 oktober 2013 hebben besloten 
tot vaststelling van de Beleidsregel voor het gedogen van nader genoemde handelingen met grond en bag-
ger binnen het toemaakdekgebied op het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen. De gemeente De 
Ronde Venen heeft de intentie om, conform het Besluit bodemkwaliteit, gebiedsspecifiek bodembeleid op te 
gaan stellen voor haar grondgebied. Het zal nog geruime tijd duren voordat dit beleid is vastgesteld door de 
gemeenteraad. De start van een aantal herinrichtingsprojecten is echter al in 2013 en 2014 voorzien. Deze be-
leidsregel maakt het mogelijk dat het college afziet van het gebruik van handhavingsmiddelen bij constatering 
van overtreding van de artikelen uit het Besluit bodemkwaliteit, voorzover betrekking hebbend op de zaken 
die in deze beleidsregel genoemd zijn en voorzover aan de hiervoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht en is tevens te raadplegen op 
www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift 
worden verkregen.

openinGstijDen 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

seRVicepunt Wonen, 
WelZijn en ZoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

mobiel servicepunt 
amstelhoek/De hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Doe mee aan de 
Waterdrinker Ringvaartloop!
Regio – Afgelopen weekend lekker 
gelopen tijdens de Zilveren Turfloop, 
en smaakt dit naar meer? Doe dan 
mee op zondag 24 november aan de 
jaarlijkse Waterdrinker Ringvaart-
loop. Er is ook hier keuze uit een 1 
km kidsrun, 5 km, 10 km en 10 En-
gelse Mijl. De route van de 10 EM 
zal hetzelfde lopen als vorig jaar, de 
nieuwe bosrandbrug biedt namelijk 
niet meer de mogelijkheid om de-
ze in de route op te nemen. De 10 
EM (16,1 km) route loopt hierdoor 
geheel door Aalsmeer, maar er is 
wel een stuk langs de Ringvaart in 
het parcours opgenomen. Naast de 
10EM is er ook nog de keuze uit een 
5 km en een 10km. Voor de kinde-
ren staat er een 1km kidsrun op het 
programma, deze wordt om 10.30 
uur gestart. Om 11.00 uur worden 
de 5 & 10 km gelijktijdig gestart, en 
10 minuten later (om 11.10 uur) mo-
gen ook de 10 Engelse Mijl lopers 
van start. Voor alle afstanden wordt 

er gebruikt gemaakt van elektroni-
sche tijdsregistratie, de IPICO loop-
chip. Direct nadat de laatste loper is 
gefinisht wordt hierdoor de uitslag 
met netto-tijden op internet gepu-
bliceerd. Voor-inschrijven voor één 
van de afstanden kan t/m 20 no-
vember via de website www.ring-
vaartloop.nl. Daarna kan het alleen 
nog op de dag zelf tot 20 minuten 
voor aanvang van een afstand. Op 
de website vind je tevens meer in-
formatie en een goed overzicht van 
de verschillende routes met alle ki-
lometer-punten.
De start en finish van alle afstan-
den is bij atletiekvereniging AVA 
Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. Er 
zijn bekers en tegoedbonnen van 
Fit4Run, de hardloopspecialist van 
Intersport Duo, te verdienen en al-
le deelnemers ontvangen een goody 
bag van C1000 Koster. Voor de al-
le kinderen is er natuurlijk een me-
daille.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 15 november orga-
niseert de Lijnkijkers de maande-
lijkse bingo in de kantine van sport 
vereniging Argon. De bingo van de-

ze maand heeft als thema “Sinter-
klaas”, de hoofdprijs is een wasma-
chine.  De zaal is open vanaf 19.00 
uur en de aanvang is 20.00 uur.  

Coen van Haaster haalt 
gelijkspelpunt binnen

Mijdrecht - In een thuiswedstrijd 
van De Amstel tegen Het Y uit 
Amsterdam afgelopen weekend 
lieten de Rondeveense mannen 
zich, na een aanvankelijk redelijk 
makkelijk begin, bijna nog rin-
geloren . Met de twee openings-
scores van Coen van Haaster, die 
daarmee het grootste deel van de 
wedstrijdscore voor zijn rekening 
nam, kwam de eerste periode-
stand, na een uitsluiting van San-
der Aarsman, via 2-1 op een 3-1 
uit, nadat Sander zijn persoonlij-
ke rust van 20 seconden had be-
nut om zich op te laden voor een 
3-1 score.

Echter in de tweede speeltijd liet 
Sander zich weer verleiden tot 
een zware overtreding en benut-
te het Y deze overtalsituatie door 
zeer snel een 3-2 in het net ach-
ter keeper Mike van Baarsen te 
leggen.
In de derde periode werd de 
spanning opgevoerd doordat het 
Y een uitsluiting van Max de Jong 
verzilverde en daarmee langszij 

kwam, 3-3. Sander wist de peri-
odestand nog wel veilig in het 
voordeel te stellen met 4-3.
Zeer spannend en tumultueus 
verliep de vierde en laatste pe-
riode. Met een gelijkmaker al in 
het begin van deze periode werd 
het stressvermogen van de jonge 
Amstelploeg op de proef gesteld 
en na het uitsluiten van gastspe-
ler Roy Bos uit het jeugdteam, 
kon het Y voor het eerst een voor-
sprong op het scorebord zetten, 
4-5. Daarmee werd de nervosi-
teit van de Amstelspelers tot een 
hoogtepunt gebracht, omdat de 
hele wedstrijd aangetoond had 
dat een overwinning zeker moge-
lijk was.

Gelukkig voor het team wist Coen 
van Haaster het hoofd tot de laat-
ste minuut koel te houden en 
zorgde er met zijn slot treffer in 
ieder geval voor dat de punten 
verdeeld werden.
Het was schrale troost voor het 
idee dat de wedstrijd ook “in the 
pocket” had kunnen zijn.

Clinic als voorbereiding
op de 10 EM van Uithoorn
Uithoorn - Vanaf dinsdag 12 no-
vember start bij atletiekvereni-
ging AKU een clinic ter voorberei-
ding op de 10 Engelse Mijlen van 
Uithoorn die dit jaar op zondag 26 
januari zal plaatsvinden. Ook dit 
jaar zal deze populaire loop, die 
bekend staat om zijn goede or-
ganisatie, starten vanaf sportpark 
Randhoorn op een totaal nieuw 
parcours. Dit loopevenement is 
ook nu weer een onderdeel van 
het Zorg- en Zekerheidscircuit. 
In de komende 11 weken wordt u 
onder ervaren en deskundige lei-
ding klaargestoomd om een van 
de afstanden op een goede ma-
nier af te leggen. 

Er wordt over 3 afstanden gelo-
pen, 5 km. 10 km en 10 Engel-
se Mijlen. U bepaalt zelf welke 
afstand u gaat lopen en de trai-
ningen tijdens de clinic zijn afge-
stemd op de door u gekozen af-
stand. De clinic vindt op 2 dagen 
plaats, op dinsdag van 19.30–
20.45 uur en op zondag van 
10.00-11.30 uur. Na afloop is er 
tijd om in de kantine van AKU af 
te sluiten met koffie en thee. 

Voor iedereen geschikt
Het maakt niet uit of u wel of niet 
getraind bent en ervaring heeft 
met lopen. Deze clinic is met na-
me bedoeld voor de beginnende 
lopers om er voor te zorgen dat ze 
op een gezonde en verantwoorde 
wijze de training opbouwen zon-

der het risico van blessures. De 
meer ervaren lopers krijgen ui-
teraard een trainingsprogramma 
dat is aangepast aan hun loop-
niveau en – ervaring. De kosten 
van de clinic bedragen 40,, inclu-
sief het startbewijs voor een van 
de afstanden die gelopen worden 
op 26 januari. Daarnaast wordt 
er enkele weken na de start van 
de clinic in het clubhuis van AKU 
een avond georganiseerd waar-
in u uitgebreid informatie en 
voorlichting krijgt over voeding, 
schoeisel, trainingsopbouw, etc. 
Omdat het niet voor iedereen mo-
gelijk zal zijn om op beide dagen 
de clinic te volgen, kunt u in over-
leg met de trainer een program-
ma krijgen om een extra training 
buiten de clinic te doen in de tijd 
die u het beste uitkomt.

Aantrekkelijk nieuw parcours
Aangezien het nu al mogelijk is 
om een deel van de nieuwe N201 
te gebruiken, is de organisatie 
er in geslaagd om een nieuw en 
aantrekkelijk parcours uit te stip-
pelen, binnen de gemeentegren-
zen van Uithoorn. Zowel de lo-
pers op de 10 kilometer en de 10 
Engelse mijlen steken na de start 
snel de huidige N196 over en ver-
volgen hun weg door de Kwakel 
en Uithoorn. De Amstel wordt ook 
nu weer bereikt, via de Vrouwen-
akker lopen de deelnemers aan 
de 10 Engelse mijlen via de Am-
steldijk naar Uithoorn.



‘Je komt op de 
prachtigste plekken’

“De afgelopen maanden heeft Monumentenwacht 
Utrecht in opdracht van de provincie 119 buitenplaatsen 
geïnspecteerd. Dankbaar werk, waarbij je op de 
prachtigste plekken komt. We hebben gekeken naar de 
staat van onderhoud van de monumentale gebouwen, 
oranjerieën, koetshuizen, noem maar op. Een groot deel 
van de buitenplaatsen inspecteert de Monumentenwacht 
sowieso al regelmatig, waardoor we een goed beeld van 
de restauratiebehoefte van dit erfgoed hebben. Bij deze 
inspectie hebben we ook goed naar de onderhoudsvraag 
van omliggende tuinen en parken gekeken. Alle 
gegevens zijn verwerkt in de Erfgoedmonitor. Nu zijn we 
bezig met de inspectie van de andere rijksbeschermde 
monumenten. Denk bijvoorbeeld aan de forten van de 
Waterlinie, ook al zo kenmerkend voor Utrecht. In juni 
2014 moet de Erfgoedmonitor compleet zijn.”

Gertjan Zijp, adviseur Monumentenwacht Utrecht

Historische buitenplaatsen 
zijn monumentale huizen 
in een tuin of parkachtig 
landschap. Prachtige parels 
in het landschap, waarvan de 
provincie Utrecht er 285 telt. 
Een bekend voorbeeld is Slot 
Zeist. Met de Erfgoedmonitor 
heeft Monumentenwacht 
Utrecht in opdracht van de 

provincie Utrecht de staat 
van de 115 rijksbeschermde 
Utrechtse historische 
buitenplaatsen in kaart 
gebracht. Bij iedere buitenplaats 
is bij zowel de gebouwen als 
bij de parken, waterpartijen 
en moestuinen bekeken wat 
de staat van onderhoud en de 
restauratiebehoefte van het 

monument is. Het blijkt dat er 
een restauratieachterstand is 
van 30 miljoen euro voor de 
gebouwen en 21 miljoen euro 
voor het groen. Omdat de 
provincie Utrecht het belangrijk 
vindt dat de monumenten in 
goede staat blijven, wil zij daar 
ook zelf aan bijdragen. Hiervoor 
is het Fonds Erfgoedparels 

ingesteld, waaruit wordt 
meebetaald aan restauraties. 
Met de Erfgoedmonitor kan de 
provincie weloverwogen keuzes 
maken over de verdeling van de 
restauratiegelden.    
Meer informatie over de 
Erfgoedmonitor is te verkrijgen  
via www.provincie-utrecht.nl/ 
erfgoedmonitor. 

Onderhoud buitenplaatsen in kaart met Erfgoedmonitor
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“Prachtig, die buitenplaatsen en monumenten in de 
provincie Utrecht. En duidelijk dat voor onderhoud 
en restauratie geld nodig is. GroenLinks vindt het 
belangrijk dat landschappelijke kwaliteit behouden, of 
liever verbeterd wordt. Via het Fonds Erfgoedparels 
willen we daarin mee investeren. GroenLinks wil 
meer toegankelijkheid en beleefbaarheid. Niet alleen 
langs die landgoederen kunnen fi etsen, maar ze ook 
aantrekkelijk maken om te wandelen. Bijvoorbeeld in 
park Kasteel Loenersloot en het Baarnse Bos, vorig jaar 
opgeknapt met geld uit het fonds. De Erfgoedmonitor 

vergemakkelijkt de keuzes door beter inzicht. Via scores 
op belangrijke punten zijn deze ook goed te volgen voor 
iedereen. Dat er voor het restauratievak ook nog eens 
leerlingwerkplekken worden gecreëerd, maakt investeren 
in erfgoed extra aantrekkelijk.”
Karin Boelhouwer, Statenlid voor GroenLinks

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“De provincie Utrecht staat landelijk aan top met haar 
buitenplaatsen: we hebben er 285! Ze vormen een lint 
van romantische huizen, kastelen en mooi aangelegde 
tuinen langs de Vecht en over de Heuvelrug. Een 
echte trekpleister voor recreanten en toerisme, maar 
ze vergen wel intensief onderhoud, anders raken ze 
deels verwaarloosd. Ook kan de toegankelijkheid 
beter. De Erfgoedmonitor brengt gedetailleerd de 
restauratiebehoefte van de Utrechtse rijksbeschermde 
monumenten in beeld en wordt ingezet om te bepalen 
welke projecten subsidie uit het Fonds Erfgoedparels 

krijgen en hoe andere partijen gestimuleerd kunnen 
worden ook bij te dragen aan de restauraties. Want 
samenwerking tussen overheid, fondsen, particulieren 
en bedrijven is absoluut noodzakelijk in een provincie 
waar meer dan 5000 rijksmonumenten te vinden zijn!”
Mariette Pennarts, gedeputeerde Cultuur

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Investeren 
in Utrechtse 
erfgoedparels’

‘Samenwerking is 
noodzakelijk’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS



De Ronde Venen - Na het va-
cant komen van de raadszetel van 
Emiel Hogendijk en het terugtrek-
ken van Ingrid Lambregts, presen-
teert het CDA R.J.H. Seisener (Ro-
bert) als haar kandidaat conform 
de kieslijst van de laatste verkiezin-
gen voor deze raadszetel. Robert is 
de huidige penningmeester van het 
CDA De Ronde Venen. Robert is 43, 
woont sinds 2006 in Vinkeveen, sa-
men met zijn vriendin en heeft een 
zoon. Hij is vaak op het water van 
de Vinkeveense Plassen te vinden, 
dan wel op het hockeyveld in Ab-
coude. Robert heeft bedrijfsecono-
mie gestudeerd aan de Vrije Univer-
siteit en fiscaal recht aan de Uni-
versiteit Leiden. Hij heeft een pro-
fessionele achtergrond in accoun-
tancy en belastingadvies bij twee 
grote internationale advieskanto-
ren en heeft momenteel zijn eigen 
advieskantoor. In diverse commis-
sies binnen het CDA is Robert ac-
tief geweest. Robert is sociaal be-
wogen en maatschappelijk actief en 

kijkt ernaar uit om de opengeval-
len raadszetel in de gemeenteraad 
te vervullen en zijn kennis en erva-
ring in te zetten voor de raad en de 
gemeente namens het CDA. Robert 
is het eenvoudigste bereikbaar op  
robert.seisener@gmail.com. 

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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DoktersDiensten
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.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
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.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

stichting thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF Mijmeringen
Dagelijks 
bestaan

De dagen komen en gaan, de weekenden 
zijn zo weer voorbij en de seizoenen vol-
gen elkaar op. Soms is het leven een gro-
te sleur. Rust, reinheid en regelmaat werd 
er altijd geroepen vanuit de pedagogiek 
en daar kan ik me best in vinden. Voor kinderen geeft de schoolweek 
structuur aan het hele leven, tijden van opstaan en naar bed gaan, 
wat doen we vandaag, kan ik spelen en vlak daarbij niet alle sport-
clubjes en andere hobby’s uit. 

Structuur
Voor volwassenen is het net zo. Velen hebben een werkzaam bestaan 
wat regelmaat geeft aan het leven. Maandag is van oudsher een dag 
om de week mee op te starten, woensdag is de dag om de week door 
de midden te zagen en op vrijdag zegt men tegenwoordig TGIF, wat 
zoveel betekent als Thank God, it’s Friday!.  Iedereen leeft toe naar 
het weekend omdat dan je even niet in de structuur hoeft te bewe-
gen (wat weer een structuur op zich is, elke week 2 dagen vrij). Las-
tiger wordt het als je geen school of werk hebt om structuur te ge-
ven aan je dagen. Denk aan mensen die ziek, werkeloos of gepensi-
oneerd zijn. Moet je dan jezelf een structuur opleggen of is er toch 
een extern iets wat ook structuur geeft, in de vorm van afspraken met 
andere mensen, hobby’s en bezigheden? Bewezen is ook dat bijvoor-
beeld bij mensen die aan een depressie lijden het heel belangrijk is 
om zo veel mogelijk in je gewone dagelijkse doen te blijven.
Een normaal dag- en nachtritme aanhouden, voldoende buitenlucht  
opsnuiven, zo veel mogelijk je werk blijven uitvoeren en bewegen. 

Sleur
Sleur is dus eigenlijk heel gezond. Maar sleur heeft wel een tegen-
hanger nodig, anders bestaat diezelfde sleur niet. De tegenhanger 
van sleur vind ik alles wat afwijkt van de normale dagen en een goed 
voorbeeld daarvan zijn alle feestjes die je kan vieren.  Afgelopen 
weekend had ik een normaal weekend kunnen hebben, maar wij 
hadden een Halloweenfeestje voor onze oudste en zijn vriendje. Het 
was de eerste keer dat wij dit deden, dus was het een klein groep-
je kinderen. Samen met twee andere moeders/Halloweenliefhebbers 
hadden we een hoop voorpret gehad en een leuk programma in el-
kaar gedraaid.  

Waarom
Op de dag zelf vroeg ik me af wat ik me in godsnaam op de hals had 
gehaald. De kinderen stuiterden door het huis en de dag heen van 
de opwinding en de spanning voor het feestje. De oudste had me 
op het hart gedrukt om het niet te spannend te maken, want hij wil-
de niet afgaan bij zijn vriendjes. Zo gaat dat dus als je 8 jaar bent. 
Ze denken bij alles al na en kunnen gelukkig aangeven wat ze wel 
en niet willen. De kinderen lijken soms al zo groot en wijs en dat 
zijn ze ook. Maar het zijn ook kleine guppy’s waarvoor heel veel er-
varingen nog nieuw en dus spannend zijn. Toen einde van de mid-
dag het feestje begon, was het een dolle boel. Halloween staat voor 
de kinderen vooral in het tekenen van griezelen, dus overal waren 
er spinnenwebben met spinnen, oranje pompoenen, lekkernijen in 
de meeste gekke vormen en ook de spelletjes waren in het thema. 

Kind zijn
Ik ben gek op feestjes. Even anders dan anders, en al het gewo-
ne maak je dan bijzonder. De aankleding van het huis is anders, je 
maakt tijd om je mooi en anders aan te kleden, je besteedt extra tijd 
aan lekker eten en drinken en je zorgt voor de randvoorwaarden om 
een leuke tijd te hebben met je gasten. De voorpret van een feest-
je vind ik al een wezenlijk iets. Het leuke van Halloween is dat je je-
zelf ook weer helemaal kind kan voelen. Je verkleden als heks of 
vampier, een speurtocht uitzetten en voetballen in het donker, spel-
letjes met elkaar spelen en daarna moe maar voldaan je bed indui-
ken. Ja, dit is de structuur die voor mij werkt. Ik ben blij met mijn 
werk en mijn doordeweekse sleur, vooral omdat ik alweer bezig ben 
met de volgende feesten op mijn kalender, te weten twee verjaarda-
gen. Voor iedereen daarbuiten, geniet ervan, soms kan het zo maar 
ineens voorbij zijn.

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Valeriuslaan: Cypersgrijze kater met veel wit. Mik is 9 jaar.
- Wilnis, Pieter Joostenlaan: Jonge cyperse poes van 4 maanden. 

Doortje heeft witte voetjes en witte bef.
- Uithoorn, Johan de Wittlaan: Lichtcyperse kater met witte bef en 

witte sokjes. Hij heeft een vlooienband en bandje om met rode 
penning met zijn chipnummer.

- De Kwakel, Jaagpad: Groene vogel. Pop.

Gevonden:
- Amstelhoek, Schoolstraat: Zwarte kat met witte bef , voetjes en wit-

te punt aan staart.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: Agapornis, de vogel is groen-oran-

jekleurig.
- Mijdrecht, Tweede Zijweg: Grijs-zwarte niet-gecastreerde kater, 

waarschijnlijk Blauwe Rus. 
- Wilnis, Blauwe Zegge: Vaal schildpadpoesje van ongeveer 4 mnd.
- Wilnis, Korenmolenweg: Witte kat met zwarte vlekken.

Twintig jaar Ontwikkelings 
Samenwerking

in De Ronde Venen
Een feestje... en hoe nu verder?

Op woensdagavond 13 november is er een feestje. Een feestje, omdat 
we er best trots op zijn, dat we projecten hebben helpen realiseren in 
ontwikkelingslanden op plaatsen waar het hard nodig is. Daar waar de 
lokale overheid tot dan toe niet voor onderwijs zorgde, slaagden we er-
in scholen te bouwen en onderwijs voor jongens en meisjes te realise-
ren. Hier en daar bouwden we vervolgscholen en kinderdagverblijven. 
En op sommige plaatsen, zoals in Kenia, neemt de overheid inmiddels 
een deel van de zorg voor het onderwijs over. Het gaat goed met ‘on-
ze scholen’. En dat is reden voor een feestje. We houden dat feestje in 
het NME centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis (ach-
ter de Willisstee). Het begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en 
eindigt om 22.00 uur met een hapje en een drankje. Alle donateurs en 
belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan via sosderon-
devenen@gmail.com

Bahati-school in Wajir (Kenia) voor jongens en meisjes

Henk van Apeldoorn (links) geeft een training in Wajir. Een treffende uit-
spraak van hem: “Diarree (vies water) zorgt voor meer slachtoffers dan 
malaria en aids.”

Feestavond woensdag 13 november:
Henk van Apeldoorn komt ons feestje op-
luisteren. Hij is antropoloog en specialist in 
ontwikkelingssamenwerking. Hij geeft al 
jaren trainingen en adviezen in veel ontwik-
kelingslanden. Ook in Wajir, het droogtege-
bied in N.O.-Kenia waar wij scholen bouw-
den. Kan hij ons antwoord geven op de 
vraag “Hoe verder?” De uit België afkom-
stige Sara Kinsbergen zal zeker een stevige 
bijdrage aan de discussie leveren. Zij doet 
sinds 2008 promotieonderzoek naar parti-
culiere initiatieven bij ontwikkelingssamen-
werking aan de universiteit van Nijmegen. 

Bij dit onderzoek ontrafelde ze hardnekkige misverstanden. Gaat zij 
ons uit de droom helpen? Welk advies gaat de deskundige Sara ons 
meegeven? Ze heeft zoveel mensen uit de wereld van het particulier 
initiatief gesproken. Waarmee zal ze ons inspireren? Een professioneel 
klankbeeld laat zien hoe het met onze projecten is gegaan en hoe het 
ermee staat. Dit klankbeeld kwam tot stand dankzij hulp van de video-
club De Ronde Venen.

Van belang:
Gemeente De Ronde Venen is millenniumgemeente. Dat betekent dat 
de gemeente de armoede in de wereld wil helpen bestrijden. Ze doet 
dat als Fairtrade Gemeente door eerlijke handel hoog in het vaandel te 
hebben, door duurzaamheid te bevorderen en zelf een project te steu-
nen. Onze Stichting OntwikkelingsSamenwerking werkt aan de millen-
niumdoelen door Grenzeloos te Investeren in Onderwijs. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. We doen dat met bijdragen van vaste donateurs en door 

ons als organisatie in te zetten 
voor fondsenwerving onder an-
dere met Chazz, een jazzfestival 
waarvan de opbrengst naar het 
goede doel gaat. Vaak ondersteu-
nen Wilde Ganzen onze projecten 
en soms verdubbelt het ministerie 
de door ons ingezamelde gelden. 

Bingo bij O.K.K. voor Dream4Kids
Mijdrecht - Dinsdagavond 12 no-
vember is er bingo bij toneelver-
eniging O.K.K. Een speciale bin-
goavond dit keer. Een deel van de 
opbrengst zal namelijk naar Stich-
ting Dream4Kids gaan. Dream4Kids 
trekt zich het lot aan van kinderen 
die op jonge leeftijd iets verschrik-
kelijks hebben meegemaakt. Het 
overlijden van een broertje of zus-
je, mishandeling, misbruik etc. Ge-
beurtenissen die een einde maken 
aan een tot dan toe onbekommerde 
jeugd. Dream4Kids onderbreekt de 
negatieve spiraal waar deze kinde-
ren in zitten door een Droomdag te 
organiseren. Door één droom te re-

aliseren, geven ze kinderen moed en 
energie voor talloze nieuwe dromen. 
Geven ze de ruimte weer in dromen 
te geloven. Wilt u meer informatie 
over Stichting Dream4Kids neem 
dan een kijkje op www.dream4kids.
nl. Om een mooie opbrengst te kun-
nen overhandigen zijn er vele mooie 
prijzen te winnen. De hoofdprijs is 
een 6 persoons pizzarette met een 
supermarktbon ter waarde van 50 
euro. U komt toch ook gezellig een 
avondje bingo spelen!? De bingo zal 
gehouden worden in partycentrum 
de Meijert te Mijdrecht en start om 
19.45 uur. Loten zijn te koop voor 
0,50 eurocent per lot.

Spirituele oefen-/inloopavond
De Ronde Venen - “Iedereen die 
wel eens een healing cursus heeft 
gevolgd, zoals Reiki, Quantum 
Touch, Tarot e.d., weet hoe pret-
tig het is om met energie te wer-
ken, om te geven en ook om te ont-
vangen. De energie, vaak doorgege-
ven via handen van de healer, wordt 
herkend door het lichaam en sti-
muleert het zelfgenezend vermo-
gen van het lichaam. Men hoeft niet 
aangeraakt te worden als men dit 
niet wil, aangezien de energie on-
gehinderd door afstand en materie 
zoals kleding, zijn weg naar de an-
der altijd vindt”, zegt Marja Bijhou-
wer, docente van de spirituele oe-
fenavond bij de Stichting ‘Paraplu’. 
Voor mensen die hier (weer) eens 
mee willen oefenen en voor mensen 

die graag een healing zouden wil-
len ervaren, is er nu deze oefen-/in-
loopavond. Heeft u geen cursus bij 
de ‘Paraplu’ gedaan, dan is dit geen 
enkel bezwaar; ook u bent van har-
te welkom. En kent u nog geïnteres-
seerden, neem hen dan vooral mee. 
U hoeft zich vooraf niet aan te mel-
den; U betaalt per keer. De docente 
is aanwezig om eventuele vragen te 
beantwoorden.
Wilt u een Tarot-legging doen, dat 
kan als u dan uw eigen Tarot kaar-
ten mee neemt. 
Vooraf aanmelden is niet nodig; 
de avond wordt gehouden op vier 
woensdagavonden van 19.30 tot 
21.30 uur, te beginnen op woens-
dag 20 november a.s. De entree be-
draagt drie euro per bezoek.

Blijspel ‘Operatie 65 plus’
toneelvereniging O.K.K.
Mijdrecht - Komende vrijdag 8 no-
vember en zaterdag 9 november is 
er de toneeluitvoering van toneel-
vereniging O.K.K. Zij spelen het stuk 
‘Operatie 65 plus’. Dit keer een ou-
derwets gezellig blijspel. Wat weet 
u van het Luipaard? Opa Tinus van 
Someren woont in bij zijn klein-
dochter Willeke en haar man Ka-
rel. Karel volgt graag het nieuws en 
leest over ‘Het Luipaard’ dat in heeft 
gebroken bij Sociale Zaken en het 
Ministerie van Justitie. Karel denkt 

door te hebben dat opa ‘Het Lui-
paard’ is. Karel uit regelmatig zijn 
beschuldigingen naar opa toe. Opa 
gaat hier op in met scherpe sarcas-
tische opmerkingen. Dit heeft over 
en weer vliegende beschuldigin-
gen tot gevolg. De vrouw des hui-
zes staat hier tussenin en probeert 
beide mannen te sussen. U bent van 
harte welkom in Partycentrum de 
Meijert. De voorstelling begint om 
20.00 uur. Kaarten aan de deur voor 
8 euro per stuk.

Nieuw raadslid voor het CDA









 
08   Nieuwe Meerbode  •  6 november 2013

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Voor het zesde achtereenvolgen-
de jaar is Leon Balk met zijn trans-
portbedrijf aan de Energieweg 
116, 3641 RT in Mijdrecht genomi-
neerd voor de FD Gazellen Award, 
een initiatief van het Financiee-
le Dagblad (zie www.fd.nl/events).
Die Awards worden jaarlijks uitge-
reikt aan de snelst groeiende be-
drijven in Nederland. Per provin-
cie wordt bekendgemaakt welke 
ondernemingen de grootste groei 
kennen in de categorieën kleine, 
middelgrote en grote bedrijven. 
Leon Balk heeft de afgelopen ja-
ren stelselmatig een groei gerea-
liseerd. Eerst was dat met zijn LB 
Transport, waarvoor hij in 2006 al 
een FD Gazellen Award ontving. 
Inmiddels zijn we zes achtereen-
volgende keren verder dat hij ge-
nomineerd is. Nu opnieuw met zijn 
bedrijf Door to Door Cargo Care 
(DTDC). Dat was eerder geves-
tigd in Nieuwkoop, maar werd vo-
rig jaar april door hem overgeno-
men. Meteen daarop kocht hij het 
terrein van Transportbedrijf Aaf-
jes aan de Energieweg, verbouw-
de het kantoor en paste het ter-
rein naar zijn smaak en doel aan. 

Voorts investeerde hij in het wa-
genpark dat intussen uit ruim 40 
verschillende soorten auto’s en 
vrachtwagens bestaat. Vanwege 
de constante groei die zijn bedrijf 
doormaakt kreeg hij voor 2012 ook 
nog eens de High Growth Award 
2012 uitgereikt (zie www.port-
4growth.nl waarom bedrijven die 
verdienen). Wat doet Leon dan 
met zijn 25/40 medewerk(st)ers 
om zulke prestigieuze Awards te 
verdienen?

Nooit ‘nee’
DTDC dankt dat succes aan een 
bijzondere bedrijfsformule die 
wordt toegepast op snelle trans-
portservices binnen specifi e-
ke markten. Er is een breed aan-
bod aan transport- en koeriers-
mogelijkheden voor het brengen 
van alle mogelijke soorten goe-
deren (ook medische en farma-
ceutische) naar locaties waar ook 
ter wereld. DTDC is thuis in elke 
sector van (inter)nationaal trans-
port. Van een enkel pakketje via 
de koeriersdienst tot tientallen 
pallets en alles wat daar tussen 
zit, kan op een correcte en veili-
ge manier worden vervoerd naar 
elke gewenste bestemming én op 
tijd! Om dat te kunnen doen heeft 
DTDC de beschikking over een 
wagenpark dat specifi ek is afge-
stemd op de verschillende trans-

portopdrachten en koeriersdien-
sten. Voor elke lading zijn er ge-
schikte voertuigen. Die hebben 
een TAPA-certifi cering en voldoen 
aan beveiligingseisen volgens de 
norm TSR1. Of het nu een docu-
ment, een pallet of groot transport 
betreft, bij DTDC verkoopt men 
nooit ‘nee’. Een logistieke dienst-
verlener die bovendien meedenkt 
met de opdrachtgever(s). DTDC is 
onder meer gespecialiseerd in het 
vervoer van kostbare lading, zoals 
hi-tech goederen in de vorm van 
computers en computeronderde-
len, mainframes, computerkas-
ten, printers, beeldschermen, au-
to- en scheepsonderdelen, maar 
ook merkartikelen in kleding. DT-
DC regelt op verzoek eveneens 
sneltransporten en verricht in dat 
kader ook expressediensten in 
binnen- en buitenland. Bijvoor-
beeld voor de biofarma industrie 
en ziekenhuizen. Voor een aantal 
klanten in deze branche verzorgt
DTDC al geruime tijd het halen en 
brengen van specifi eke producten 
en de bevoorrading van laborato-
ria met voedingsbodems en far-
maceutische grondstoffen.

Meer weten?
Kijk op de website www.dtdc.nl 
voor uitgebreide informatie.
Of bel met 0297-250118 /
06-83838383.

Door to Door Cargo Care
Transportservice binnen 

specifi eke markten

Door to Door Cargo Care
Transportservice binnen Transportservice binnen 

IN UITVOERING

Vierdaagse 
sollicitatiecursus

Regio - Heeft u momenteel geen 
werk of dreigt u uw baan te ver-
liezen dan is solliciteren een be-
langrijke vaardigheid om te gaan 
ontwikkelen. Om het solliciteren 
te leren geeft Rooskleurig Coa-
ching in de 2e week van novem-
ber een 4daagse sollicitatiecur-
sus. Praktisch en bondig! De ar-
beidsmarkt en manier van sol-
liciteren zijn de afgelopen ja-
ren sterk veranderd. Door mee te 
doen aan de sollicitatie 4daagse 
krijgt u meer inzicht in wie u bent 
en wat u wilt en kunt u gerichter 
solliciteren. U leert waar en hoe 
u het best passende vacatures 
vindt o.a. door gebruik van Social 
Media. Vervolgens leert u hoe u 
daarvoor een overtuigende solli-
citatiebrief kan maken inclusief 
een werkgericht CV. Ook wordt 
er gewerkt aan het verbeteren 
van uw persoonlijke presenta-
tie en gaat u sollicitatiegesprek-
ken oefenen. De sollicitatiebrief, 
CV en het sollicitatiegesprek zijn 
gebaseerd op vacatures die uzelf 
hebt gekozen. In de feedback 
krijgt u waardevolle tips en ver-
beterpunten aangereikt. Na af-
loop van deze intensieve 4daag-
se cursus kent u dé manieren 
om werk te vinden en te sollici-
teren op de baan en bij de werk-
gever die bij u past! De cursus is 

praktisch en interactief en wordt 
in groepsverband gegeven. Hier-
door kunt u nog meer uit de cur-
sus halen. Ook andere deelne-
mers kunnen feedback geven en 
ontvangen en ervaringen en ken-
nis delen. Uiteraard staan de on-
derwerpen helder beschreven in 
een handig werkboek boordevol 
met oefeningen en adviezen. Sol-
licitatietrainer is Rose-Marie Lu-
cas, NOLOC erkend loopbaanad-
viseur van Rooskleurig Coaching. 
Rose-Marie geeft regelmatig sol-
licitatietrainingen. Deze worden 
door deelnemers als professio-
neel, persoonlijk en praktisch be-
oordeeld. De sollicitatie 4daagse 
is van maandag 11 november t/m 
donderdag 14 november 2013 
van 09.00 tot 11.30 uur in de Bi-
bliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. 
van der Haarlaan 8 in Mijdrecht. 
Prijs per deelnemer 125,00 euro 
incl. BTW én werkboek.
U kunt zich aanmelden door 
te bellen naar 06.53.13.50.15 
of een e-mail te sturen naar  
info@rooskleurigcoaching.nl.
Kent u mensen die op zoek zijn 
naar een baan? Tip ze dan over 
deze cursus solliciteren.
Informatie vindt u op de websi-
te www.rooskleurigcoaching.nl 
of in de advertentie elders in de-
ze krant.

VVD vindt dat de gemeente elektronisch 
beter bereikbaar moet worden!
Vervolg van de voorpagina
Vraag 1: Is het College op de hoog-
te van deze vraag naar breedband- 
en glasvezelnetwerken?

Vraag 2: Kan het College een over-
zicht geven van de huidige mogelijk-
heden van breedband- en glasvezel-
netwerken in De Ronde Venen?
Het spreekt voor zich dat een ge-
sprek met marktpartijen en maat-
schappelijke sectoren een eerste 
stap is in het inventariseren van de 
digitale behoefte in de gemeente. 
Een gesprek met de verschillende 
marktpartijen of een onafhankelijk 
kennisinstituut voor een marktana-
lyse, waarbij nauwkeurig in kaart 
wordt gebracht waar precies blok-
kades zitten voor investeringen van-
uit de markt. In dit kader kan dan 
een afweging van alternatieven ge-
maakt worden en bezien worden 
wat een (verbetering van een) mo-
biel netwerk of bestaande satelliet-
dekking voor (delen van) het bui-
tengebied kunnen opleveren. Om 

de aanleg van breedband te stimu-
leren kunnen marktpartijen proac-
tief worden uitgenodigd om de mo-
gelijkheden van breedband uitrol te 
verkennen. Hierbij kan tevens wor-
den bezien waar regelgeving en 
procedures eenvoudiger of sneller 
kunnen.

Vraag 3: Is het College bereid een 
dergelijke marktanalyse op te star-
ten? Zo ja, op welke termijn is dit dan 
uitvoerbaar? Zo nee, waarom niet?
Daarnaast kan vraagbundeling 
plaatsvinden. Marktpartijen zijn in 
veel gevallen bereid een bepaal-
de wijk volledig van breedband te 
voorzien als een bepaald percenta-
ge van de huishoudens zich com-
mitteert aan het afnemen van een 
breedbandabonnement. Vervolgens 
kunnen bedrijven, bewonersorga-
nisaties, inwoners en lokale vereni-
gingen benaderd worden om hun 
wensen op dit gebied in kaart te 
brengen. Waarbij de focus niet al-
leen op de kernen, maar zeker ook 

op de buitengebieden en bedrijven-
terreinen dient te liggen.

Vraag 4: Is het College bereid vraag-
bundeling op te starten en op deze 
wijze vraag en aanbod in kaart te 
brengen en op die wijze vragende 
partijen en marktpartijen aan elkaar 
te binden?
De Europese Unie heeft ook ambi-
tieuze doelstellingen op het gebied 
van breedband neergelegd in de 
Europese Digitale Agenda.

Vraag 5: Is het College bereid uit 
te zoeken welke mogelijke Euro-
pese subsidies te verkrijgen zijn en 
aan welke voorwaarden dan voldaan 
moet worden?

Vraag 6: Is de gemeente De Ronde 
Venen aangesloten bij het werkpro-
gramma van de Digitale Stedenagen-
da? Zo niet, is het College dan voor-
nemens dit in de toekomst te gaan 
doen?. Aldus Frans Lugtmeijer, na-
mens de fractie van de VVD.

Viribus Unitis schittert op concertconcours
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 2 november heeft het fanfare 
orkest van muziekvereniging Viribus 
Unitis uit Wilnis deelgenomen aan 
een concertconcours in Terneuzen. 
Het was extra speciaal omdat Viri-
bus Unitis voor het eerst deel nam 
in de eerste (en hoogste) divisie. Dat 
de verre reis naar Terneuzen niet 
voor niets is geweest bleek uit het 
geweldige resultaat dat het orkest 
uit De Ronde Venen daar wist neer 
te zetten. De vakkundige jury beoor-
deelde de 2 gespeelde muziekstuk-
ken met 86,09 punten, wat neer-
komt op een 8,6 gemiddeld. De-

ze score was ruim voldoende voor 
een eerste prijs en een extra onder-
scheiding in de vorm van het fede-
ratie vaandel van de Koninklijke Ne-
derlandse Federatie van Muziekver-
enigingen. Alsof dit nog niet genoeg 
was bleek ook dat Viribus Unitis het 
hoogste aantal punten van de dag 
heeft gehaald en daarmee dagwin-
naar was van het concours. 
Met name de muzikaliteit en het en-
thousiasme van de muzikanten uit 
Wilnis werd erg gewaardeerd door 
de jury. In het juryrapport was te le-
zen: “Als je zo expressief met muziek 
bezig bent zoals hier, dan vervallen 

Ook college van De Ronde Venen voor behoud Irenebrug:

”Doorgang voor auto’s, fietsers en 
landbouwverkeer moet mogelijk blijven”
(Vervolg van de voorpagina)

“Op 23 september 2013 hebben 
het wijkcomité Amstelhoek en het 
dorpscomité De Hoef over deze ont-
wikkelingen gesproken met een af-
vaardiging van uw college. Via een 
mail is ons uitgebreid verslag ge-
daan van hun bevindingen uit het 
overleg. Op 3 oktober jl. hebben de 

wethouders Schouten en Moolen-
burgh een periodiek overleg gehad 
met het wijkcomité Amstelhoek.
Wij delen de in deze gesprekken 
aangegeven zorgen over de plan-
nen betreffende de ‘knip’ en de ‘ga-
ragevariant’. Wij hebben er daar-
bij uiteraard begrip voor dat u vol-
ledige concreetheid over de plan-
nen eerst kunt geven nadat u over-

eenstemming heeft met de project-
ontwikkelaar en nadat uw gemeen-
teraad hierover besluiten heeft kun-
nen nemen. Desondanks dringen 
wij er op aan dat de gemeente Uit-
hoorn nu snel duidelijkheid gaat ge-
ven over de plannen. Wij benadruk-
ken daarbij, dat wij het waarderen 
dat u inzet pleegt naar onze inwo-
ners om hen te informeren over de 
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 afzen-
der 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.

Gemeente verleent vergunning aan Amstelkring
Vandaag dinsdag 5 november 2013, is het precies 
een week geleden dat Wethouder D.Moolenburgh 
(hier na te noemen M), namens het college van B & 
W van de gemeente De Ronde Venen, via de pers het 
besluit naar voren bracht dat het college ten gunste 
van de heer Kool cq Amstelkring Wilnis bv. (hier na te 
noemen A) had beslist. M zei ondermeer dat het plan 
van A eerder op weerstand zorgde bij de omwonen-
den. Hoe M hierbij komt is mij een raadsel. Het zorgt 
nog steeds weerstand bij de omwonenden. Ondank 
het feit dat M praat over het feit dat er met meer dan 
verschillende partijen aan tafel heeft gezeten heeft 
dit voor de omwonenden geen enkel NUT gehad.

Volgens M was voor het college van B & W een zwaar 
wegend feit dat de provincie Utrecht aan A een mi-
lieuvergunning had verleend. Gemakshalve vergeet 
M dat eerdere Colleges van B & W van de gemeen-
te De Ronde Venen hier wel tegen hebben geproce-
deerd tot en met de Raad van State. De toenmalige 
Colleges hebben toen der tijd geen enkele medewer-
king willen verlenen aan A. Zie hiervoor brief van de 
Gemeente Ronde Venen, kenmerk B0051/ROB/JBB 
de dato 17 augustus 1998. Een van mijn eerdere vra-
gen was: Waarom is dit college nu wel om en wat zijn 
voor hen dan de moverende redenen geweest om nu 
wel medewerking te verlenen. Heb hier nooit enige 
reactie opgekregen. Wat ook weer opnieuw mij be-
vreemde is dat M tijdens het gesprek met de pers de 
eerder overeenkomst van A met de gemeente van ta-
fel is gehaald omdat M dit geen zuivere overkomst 
vond, was het niet beter geweest om hier de Rijks 
Recherche bij te halen? In deze overeenkomst stond 
ook dat diverse dwangsommen opgelegd aan A van 
tafel gehaald werden. Nu M deze overeenkomst van 
tafel haalde blijven mijns inziens de dwangsommen 
op tafel, heeft M deze dwangsommen inmiddels ge-
ind? Dan even over de boodschap waar M het over 
heeft, namelijk over de communicatie met de omwo-
nenden. Een indringende boodschap noemde M dit 
en dat dit een duidelijk signaal is aan A. A kennen-
de zal zich hier niets van aan trekken en zijn eigen 

plan trekken.
Tot slot:
Heel jammer, nee ongepast is een veel beter woord, 
wethouder M. Een man een man een woord een 
woord dit gaat zeker niet voor u op, meerdere af-
spraken met de omwonenden bent u niet nageko-
men. Zeker nu een week nadat u het besluit open-
baar maakte en aan ons tot op heden geen enke-
le onderbouwing heeft gegeven en over onze ziens-
wijzen en/of opmerkingen welke wij bij de gesprek-
ken met u en de burgemeester hebben gemaakt te 
verklaren. Ook aan de raadsleden zou ik willen zeg-
gen: Jullie als Raad hebben mijn inziens wel de mo-
gelijkheden om dit besluit van het College terug te 
roepen en jullie bevoegdheid te nemen om dit on-
zinnige plan van A weg te stemmen en ook het be-
sluit van het college om het afvalverwerkend gelijk 
te stellen met “handels- en transportbedrijf/foerage-
bedrijf” strijdig te verklaren. Misschien is het zelfs te 
overwegen om een motie van wantrouwen tegen dit 
college in te stellen. Ook aan de fractie van het CDA 
wil het volgende meegeven. Een man van buiten de 
gemeente hier na toe halen lijkt misschien een goed 
idee, maar enige voeling met de omwonenden staat 
dit kennelijk in de weg. M woont hier niet en de er-
gernissen van de omwonenden zal hem kennelijk 
een worst zijn.

Voorbeeld:
Jaren terug, ook bij de gemeente De Ronde Venen, 
wilde Muziek vereniging VIOS in de buurt van de 
Cornelis Beerninckstraat een oefenruimte in richten, 
dit veroorzaakte enorme tumult in die buurt dat de 
toen zittende raad (volgens mij zitten er in de huidige 
raad nog raadsleden die toen ook lid waren van de 
raad) van oordeel was: “Gezien de opschudding die 
dit met zich mee brengt is het maatschappelijk on-
verantwoord om VIOS toestemming te geven”. 
Ik ben van mening dat dit college besluit ook maat-
schappelijk onverantwoord is om A toestemming cq 
vergunning te geven om zijn plannen ten uitvoer te 
leggen.

ontwikkelingen in het dorpscentrum 
van Uithoorn. Wij vertrouwen er op 
dat u ook in de komende periode 
actief inzet zult plegen om onze in-
woners van deze kernen te informe-
ren over uw plannen en de voort-
gang. Een dergelijke grootschalige 
planontwikkeling vraagt naar onze 
mening ook om een actief en uitge-
breid communicatietraject. Door u 
is in de periode rond 2008 een uit-
gebreid inspraaktraject doorlopen. 
Nu wij inmiddels een groot aantal 
jaren verder zijn, neemt naar onze 
mening de waarde van dit inspraak-
traject af. Ook de in die tijd gehou-
den (verkeers)onderzoeken hebben 
daardoor aan actualiteit ingeboet. 
Wij benadrukken, dat het uitgangs-

punt op basis van de Structuurvisie 
Amstelhoek een autoluwe inrichting 
van het gebied is en dat een oe-
ververbinding volgens de garage-
variant geen uitgangspunt voor de 
Structuurvisie Amstelhoek is. Hier-
toe heeft de gemeenteraad van De 
Ronde Venen in 2010 uitdrukkelijk 
besloten. Wij vertrouwen er op dat 
u bij de uitwerking van uw plannen 
rekening houdt met de zorgpunten 
uit De Ronde Venen en inzet op het 
vinden van oplossingen waardoor 
er sprake wordt van een ook van-
uit onze gemeente maatschappelijk 
gedragen planontwikkeling in het 
dorpscentrum van Uithoorn.” Was 
getekend burgemeester en wethou-
ders van De Ronde Venen.

stemmingsproblemen grotendeels 
vanzelf... er is spelplezier, zeggings-
kracht en veel expressie. Wat heeft 
muziek nog meer nodig?” Op het 
moment van de bekendmaking van 
de punten brak er een luid gejuich 
los in het Scheldetheater in Terneu-
zen. Weken was er gerepeteerd op 
de twee muziekstukken.
Een repetitieweekend en twee try-
out concerten zijn ook voorafge-
gaan aan dit concours. Dit gewel-
dige resultaat was daarom de ultie-
me beloning voor het harde werken 
van de muzikanten en dirigent Ruud 
Pletting. 





 
10   Nieuwe Meerbode  •  6 november 2013

Argon verliest de strijd 
om de tweede plaats
Mijdrecht – De strijd om de tweede 
plaats in 2B tegen concurrent Ben-
schop heeft Argon, hoewel sterk 
aandringend in de tweede helft, ver-
loren afgelopen weekend. Na een 
half uur kwamen de gasten op 0-1 
en die voorsprong werd door de 
sterke defensie van Benschop niet 
meer weggegeven. Integendeel, de 
ploeg liep zelfs door messcherpe 
counters uit naar 0-3. Een kwartier 
voor tijd werd het nog wel 1-3 maar 
het was te laat om alsnog een punt 
uit de wedstrijd te slepen.

Snelle achterstand
De eerste mogelijkheid voor Argon 
deed zich voor na tien minuten toen 
Jesse van Nieuwkerk Stefan Tiche-
laar bediende maar Tichelaar plaats-
te de bal naast het doel. Vijf minu-
ten later kwam Benschop op voor-
sprong. Aanleiding was een terug-
speelbal die door doelman Rahim 
Gök met moeite tot hoekschop kon 
worden verwerkt. Die hoekschop 

had grote gevolgen toen de bal ver-
volgens bij Nicolaas de Jong kwam 
en hij via binnenkant paal de gasten 
op 0-1 zette. Een geweldige opste-
ker voor Benschop dat toch wel met 
enige vrees naar Mijdrecht was af-
gereisd. Na een half uur moest rou-
tinier en aanvoerder Jeroen de Vlie-
ger geblesseerd afhaken, echter zijn 
taak werd goed opgevangen. Men 
zag nog twee goede mogelijkheden 
voor Argon, eerst werd een schot 
van Stefan Tichelaar door de uitste-
kende reserve doelman Haaksman 
weggewerkt en in de rebound werd 
het uiteindelijk een hoekschop. Vlak 
voor rust nog een hoekschop voor 
de thuisploeg maar Vincent van Hel-
lemondt zag zijn inzet op de doel-
lat stuiteren.

Sterk offensief
Met Epi Kraemer voor Lorenzo Zorn 
trachtte coach Patrick Loenen in 
aanvallend opzicht meer power in 
te brengen. Dat lukte wel maar de 

Hertha E1 crasht tegen 
Nederhorst
Vinkeveen – Deze week kwam aan 
de zegereeks een einde en land-
de de mand met een hoop beduus-
de gezichtjes aan boord, met een 
werkelijk snoeiharde smak terug op 
aarde. Hoofdtrainer Overzee na de 
noodlanding: “ Nederhorst was van-
daag gewoon de betere ploeg en liet 
het balletje gewoon beter rondgaan. 
Ook in de duels kregen wij steeds 
een lesje fysiek; hoe je je lichaam in 
de duels moet gebruiken. We moes-
ten duidelijk wennen aan het hoge-
re niveau en lieten ze te veel ruimte 
om te voetballen”. Bij rust stond het 
dan ook al 4-0 en daar viel niets op 
af te dingen. Direct na de rust werd 
het 5-0. Rots in de branding voor 
de Vinkeveners was Mats(Koetje) 

Klinkhamer. Hij bereikte op rechts 
Niels Maas die met een afgeme-
ten Van ‘t Schip voorzet, Yanick 
(van Basten) wist te bereiken en 
die knikte hem feilloos hoog in de 
touwen, 5-1. Maar het nagenieten 
duurde schijnbaar te lang want van-
af de aftrap scoorde opnieuw Ne-
derhorst: 6-1. En dat lag zeker niet 
aan Luca Irving want die keepte op 
1 foutje na weer een wedstrijd van 
wereldklasse.
Het werd ook nog 7-1. Maar het was 
Mees (Messi) van Zijtveld die met 
een knappe dribbel vanaf de mid-
denlijn sneller was dan drie boer-
tjes uit de polder en een eindstand 
van 7-2 op het scorebord liet aan-
tekenen.

Hertha E4 wint met goede
inzet van Argon E5
De Ronde Venen - Argon E-5 
kwam op zaterdag jl. op bezoek in 
Vinkeveen.
Om kwart voor tien werd er afge-
trapt en het eerste kwartier waren 
er voor beide teams kansen om te 
scoren. In de vijftiende minuut werd 
een aanval van Hertha mooi afge-
rond door Vincent. Dat was 1-0. Ver-
volgens werd Argon sterker maar 
twee goeie verdedigende acties van 
Benjamin voorkwamen de gelijkma-
ker. Kort daarna een geweldige in-
spanning van Ryan. Hij pikte de bal 
op in de verdediging, passeerde vier 
man en legde de bal panklaar voor 
de goal. Die kans werd gemist door 
de spits. Teis knalde tegen de paal, 
Daan zette voor en legde de bal op 
het hoofd van Ryan die net over 
kopte. Zo bleef de eerste helft een 
spannende partij, omdat Argon ook 

nog al wat kansen kreeg. De twee-
de helft werd Argon steeds sterker 
maar de gelijkmaker werd door een 
paar geweldige reddingen van En-
zo voorkomen. Argon bracht ook 
nog al wat fysieke kracht in het veld 
maar de kleine mannetjes van Hert-
ha losten dat steeds voetballend 
op. Toen iedereen aan de gelijkma-
ker dacht kwam uit een mooie aan-
val Ryan vrij op de zestien en knalde 
keihard in de bovenhoek. 2-0. Een 
minuut later maakte Argon de 2-1 
en werd de spanning opgevoerd. De 
wedstrijd golfde heen en weer maar 
de laatste tien minuten hield Hertha 
de voorsprong vast door uitstekend 
te verdedigen. De muur die Zenno, 
Sebastiaan en Geert opzetten op het 
middenveld was door Argon niet te 
slopen. Een prachtige pot voetbal 
met een geweldige inzet .

Wederom taaie strijd voor 
volleybaldames Atalante D2
Vinkeveen - Vrijdag 1 novem-
ber was de nummer 2 Forza D2 uit 
Hoogland te gast bij promovendus 
Atalante D2 (7e). Na de 0-4 ne-
derlaag in Huizen tegen de koplo-
per een week eerder was het vol-
leybalteam gebrand dat kleine ver-
schil (23-25, 25-27, 24-26, 15-25) 
nu in het voordeel uit te laten pak-
ken. De teamtraining van de dins-
dag tevoren had duidelijk goed ge-
daan, de servicepass stond als een 
huis. Vlot werd een mooie voor-
sprong gemaakt en het verliep on-
verwacht gladjes tot 17-9. Via een 
reeksje goede tegenservices werd 
het verschil kleiner en ook een te-
genwissel op 17-11 van een boom-
boom talent uit hun D1 veroorzaak-
te een flinke boost. Maar net niet 
genoeg en met 25-20 werd de eer-
ste set winnend afgesloten De zelf-
de 6 gingen voort flink alert op die 
buitenaanvaller. Vooral op de recht-
door scoorde ze veelvuldig. Het was 
dus zaak om zelf de aanval flink in te 
zetten, des te lastiger zou het kanon 
in stelling gebracht kunnen wor-
den. De service pass verdediging 
stond op scherp, de rally pass werd 
al dan niet aangepast door achterin 
te verbreden en schuiven. Het was 
een erg leuke strijd en ondanks de 
soms onhoudbare aanval van die 
ene streed de taaie groengele for-
matie dapper door. Op 10-11 kwam 
Loeps Kuijper in het veld voor Jes-
sica Schuurmans om nog wat extra 
lengte en routine te bieden. Coach 
Jet Feddema tipte de ploeg af te 
wisselen en het middengat te be-
stoken en verder vooral zich te fo-
cussen op het eigen spel. Via 12-17 
en 15-18 was het met klein verschil 
tekort: 21-25. Set drie startte met 
twee frisse speelsters Jet Fedde-
ma en Inge Bakker in het veld. Joke 

Ruizendaal, Jessica Schuurmans en 
Annemarie Bakker als coach. Even 
wennen en toen was de strijd weer 
aan. Het ging nagenoeg gelijk op, 
de ploegen lieten elkaar geen duim-
breed toe. Een puik duel. De ral-
ly pass bij de thuisploeg was wel 
wat rommelig en soms meer een 
mooi redden uit de ontstane situa-
ties, dan nette 1-2-3-tjes, maar door 
taai doorzetten ging het mooi voort. 
Voorbij de 15 had Forza steeds een 
schrappie voor, op 19-21 een gele 
time-out en op 19-23 nog een maar 
helaas niet genoeg: 19-25 verlo-
ren. Joke Ruizendaal kwam weer te-
rug voor Daniëlle van der Horst, de 
rest bleef staan. Nog steeds was de 
ploeg gefocussed op de rally ver-
dediging vanwege de sterke aan-
valster die echter door veelvuldig in 
stelling brengen steeds meer foutjes 
maakte. De Rabobank equipe rech-
te de rug en tactiekte terug naar de 
vertrouwde veldverdediging. Het 
team rook kansen en zeker was de 
joelende support en mooie service 
reeksen van met name Inge Bak-
ker en Saskia van Sligtenhorst gro-
te hulp. Sterker nog. Het kwam ge-
woon tot een fikse voorsprong en 
de thuisploeg kreeg vleugels: 25-
16 winst! Set 5, rete spannend. Over 
en weer. Een mooi puntje voor For-
za een mooi puntje voor Atalante. 
Verschillende time-outs en wissel 
om de boel te ontregelen, moed in-
spreken, focus, joelen.. en toen 16-
14 en dus 3-2 winst! Lekkerrr!! Met 
nu 6 wedstrijden achter de rug kan 
het tweede team niet anders dan 
opgetogen zijn over de enerverende 
en spannende wedstrijden. Op naar 
de volgende: op 7-11 uit tegen de nr 
6 en vrijdag 15-11 zijn de dames van 
twee weer in Vinkeveen te bewon-
deren om 19.30 uur.

Opnieuw gelijkspel CSW
Wilnis - CSW heeft zaterdag op-
nieuw gelijkgespeeld, net als vorige 
week tegen SVL werd er nu weder-
om een 0-0 gelijkspel behaald uit bij 
De Meern.
Het niveau van de wedstrijd was 
duidelijk een stuk minder dan de 
0-0 een week eerder waar de toe-
schouwers toen wel konden genie-
ten van een aantrekkelijk duel. Bei-
de ploegen leden veel balverlies en 
vooral CSW had heel veel moei-
te om een fatsoenlijke aanval op te 
bouwen. Het was De Meern dat het 
meeste balbezit had maar ook zij 

konden geen opening vinden in de 
hechte defensie van CSW waardoor 
grote kansen vooralsnog uitbleven. 
Het meeste gevaar van De Meern 
kwam uit de gevaarlijke cornerbal-
len maar doelman Jordy Wens was 
steeds de winnaar in de lucht. Wens 
had voor rust nog twee schitteren-
de reddingen. Een goed opgezette 
aanval eindigde met een hakballe-
tje in de zestien waarna vervolgens 
knap werd ingeschoten maar Wens 
bokste de bal uit de hoek. De twee-
de keer redde hij katachtig op een 
prima kopbal van de spits van De 

23e Zilveren Turfloop spetterend
De Ronde Venen - Op zondag 3 
november werd voor de 23e keer 
de Zilveren Turfloop georganiseerd. 
Ook dit jaar was de Turfloop de eer-
ste wedstrijd in het Zorg en Zeker-
heid circuit. Er waren bijna 2000 lo-
pers en kinderen naar Mijdrecht ge-
komen. De weersomstandigheden 
waren zwaar. Tegen alle verwach-
tingen in, ontstonden er op meerde-
re momenten felle buien, met regen, 
hagel en onweer. De wind trok tij-
dens de buien aan tot windkracht 6.

Rabo Kinderloop
Als eerste mochten de kinderen van 
start voor hun Rabo Kinderloop. Dit 
jaar mag de Twistvliedschool op-
nieuw de sportiefste school van 

de gemeente De Ronde Venen ge-
noemd worden, 110 kinderen ston-
den in hun gele shirts aan de start. 
De ruim 50 kinderen van de Proost-
dijschool liepen dit jaar voor een 
goed doel: Duchenne Heroes. Ook 
hadden kinderen uit heel het Groe-
ne Hart zich ingeschreven, het totaal 
aantal kinderen was bijna 300. Om 
10.15 uur gingen ze luid toegejuicht 
door ouders en familie van start. Ro-
nald Meijer van Rabobank De Ron-
de Venen mocht het startschot los-
sen. Moe maar voldaan kwamen al-
le kinderen bij de finish, waar ze een 
medaille en een goodie-bag kregen.
Winnaars: 
Jongens t/m 12 jaar - Jordy van Eijk
Meisjes t/m 12 jaar - Paulien Idema

Jongens 7 t/m 9 jaar - Rens Altorf
Meisjes 7 t/m 9 jaar - Suus Altorf
Jongens 4 t/m 6 jaar - Florian Bloe-
menheuvel
Meisjes 4 t/m 6 jaar- Roos Dinant

Prestatielopen
Rond 11.00 uur gingen achtereen-
volgens de 10, de 5 en de 16,1 ki-
lometer van start. Het parcours liep 
grotendeels door de polders rond-
om Mijdrecht en langs het riviertje 
De Kromme Mijdrecht. De lopers 
werden geteisterd door felle regen- 
en hagelbuien. Op de eerste kilome-
ters stond een flinke tegenwind.
De 5 km werd bij de dames ge-
wonnen door Sandra van Doorn 
van HRR, gevolgd door op de Mi-

riam van Reijen van Phanos en op 
de derde plaats Jaimy v.d. Loo van 
AV De Spartaan. Bij de heren 5 km 
kwam David Buglass, Leiden At-
letiek als eerste over de finish, ge-
volgd door Robbin Pieterma, ARV 
Ilion. De derde plaats was voor Ja-
ron Toonen uit Harmelen. De 10 km 
werd door de dames gewonnen 
door Anouk Claessens van Hellas 
Utrecht. Tweede werd Marlies Jon-
gerius, AV Olympus ’70 en derde 
werd Jolanda ten Brinke van AKU. 
Bij de heren 10 km kwam Wilfred 
Verhagen, Running 2000 als eer-
ste over de finish gevolgd door Ni-
co Altorf van de Noordwijkerhout-
se Strandlopers en Joeri Smit van 
AV De Koplopers. Michael Woerden 
moest zich met een blessure helaas 
afmelden voor de 16,1 km. Deze af-
stand werd bij de heren gewonnen 
door Ronald Derksen in 56.54 min. 
Tweede werd Marcel Pool, AV Haar-
lem en derde Wardie van Wouw uit 
Voorhout. Bij de dames werd Carla 
van Rooijen eerste in 1 uur, 1.07.56 
uur gevolgd door Annelies Harkes, 
AV47 en derde werd Mandy Plas-
meijer van de AKU.

Business loop
Bij de business loop stonden dit jaar 
9 teams aan de start van de 5 km en 
18 voor de 10 km. Nadat de tijden 
van de eerste vier finishers van elk 
team bij elkaar waren geteld kon-
den de winnende teams bekend 
worden gemaakt. Winnaar van de 
Zilveren Turfloop 10 km Busines-
sloop 2013 is PK sport 1. Zij namen 
de wisselbeker mee naar de sport-
school. Op de tweede plaats eindig-
de Ons Tweede Thuis 1 en het Veen-
landencollege werd derde. Winnaar 
van de 5 km Businessloop 2013 is 
opnieuw het team van Multifill. Zij 
mogen de wisselbeker dit jaar in de 
prijzenkast tentoonstellen. Als zij 
volgend jaar weer kunnen winnen, 
blijft de wisselbeker in hun bezit. Op 
de tweede plaats eindigde van Wal-
raven 1, die dit jaar voor het eerst 
deelnamen en ook hier werd een 
team van het Veenlandencollege 
derde. Alle overige uitslagen staan 
vermeld op www.zilverenturfloop.nl. 
Foto’s kunt u terugvinden op www.
sportinbeeld.com

Geen voetbal? 
Dan trainen
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag had de C3 van Argon, dank-
zij wat wijzigingen in de competitie, 
een zaterdagje vrijaf. Dat wil zeggen, 
geen wedstrijd. Tijd om er eens lek-
ker op uit te trekken met een groep 
van 12 spelers en de 2 leiders, aan-
gevuld door Sander, de vader van 
Jarni. Nadat Niels de doelen had 
geplaatst en zijn gebruikelijke taak, 
‘de lijnen uitzetten’ had volbracht, 
was het tijd om te beginnen. Dank-
zij het geweldige strandtrainings-
weer ging iedereen er tegenaan en 
de jassen en lange broeken vlogen 

bal kwam niet over de doellijn. Ben-
schop kreeg in die fase nog wel een 
mogelijkheid maar Martijn de With 
schoot over. In twintig minuten tijd 
kreeg Argon maar liefst acht hoek-
schoppen te nemen, maar de de-
fensie van Benschop onder leiding 
van de doelman bleef goed over-
eind. Twee messcherpe counters 
brachten Benschop vervolgens in 
een zetel. Een actie over links werd 
door de behendige Andy van Vliet 
onberispelijk ingeschoten, 0-2. Vijf 

minuten later was de herhaling, nu 
over rechts, een voorzet werd door 
invaller David Verweij verzilverd, 
0-3. Met Kevin Blom voor Marlin 
Bot en Jesse Stange, debuut na lan-
ge blessure, voor Vincent van Helle-
mondt ging het laatste kwartier in. 
Argon’s achterstand werd nog wel 
verkleind toen de bal via paal en 
keeper het net trof 1-3, maar verde-
re score zat er niet in. 

Foto: sportinbeeld.com

je al snel om de oren. Er werd een 
topinzet getoond, zelfs in de rust van 
de wedstrijd werden de duinen be-
klommen, geen gemakkelijke klus, 

de 15 plussers bleven beneden. Al 
met al kan gesteld worden dat dit 
uitje voor herhaling vatbaar is want 
ook het patatje op weg naar huis 

ging er lekker in. Aanstaande zater-
dag staat tegenstander Olympia 25 
op het programma, eens kijken of de 
training heeft geholpen!

Meern. Daarna trok CSW wat meer 
ten aanval en kreeg een kans via 
Elias Mselmi maar zijn schot was te 
zacht en werd een makkelijke prooi 
voor de keeper. Even later weder-
om een mogelijkheid voor CSW na 
een prima aanval. Sander Kunke-
ler bracht de bal bij Clayton Karsari 
die de bal vanaf de achterlijn voor-
trok richting tweede paal waar Sven 
van Vuuren net niet genoeg kracht 
kon zetten om doeltreffend d af te 
ronden.
Na rust wederom De Meern met het 
meeste balbezit en de ploeg kwam 
een paar keer gevaarlijk door via 
de zijkanten met vervolgens pri-
ma voorzetten. Maar goed verde-

digingswerk aan de kant van CSW 
voorkwam een achterstand. De 
hoekschoppen en vrije trappen van 
De Meern bleven een gevaarlijk wa-
pen maar doelman Wens was deze 
middag niet te passeren en hield 
zijn ploeg op de been met een aan-
tal prima reddingen. CSW kon nog 
een paar keer dreigend worden 
omdat De Meern achterin wat meer 
ruimte begon weg te geven maar de 
precisie ontbrak te vaak bij de laat-
ste bal. Ook kwam Kenzo Brown 
nog een keer gevaarlijk door over 
rechts, gaf vervolgens een prima 
voorzet die maar net kon worden 
gepakt door de keeper anders had 
Mselmi de bal zo voor het intikken.





Provinciale Staten in debat over 
beleid en financiën 2014

Scherpe keuzes voor een zo goed 
mogelijke uitvoering van het beleid
De begroting van 2014 geeft de inkomsten en uitgaven weer. Provinciale Staten stellen het beleid 
vast. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Het is aan Provinciale 
Staten om dit te controleren. 
De meningen van Provinciale Staten over de begroting lopen uiteen. Partijen vragen aandacht voor 
de gevolgen van de veranderingen in het OV, voor de transitie van de jeugdzorg en voor de samen-
voeging van de provincies. Daarnaast zijn partijen trots op de positie van Utrecht als economische 
topregio en streven zij naar het behouden en versterken hiervan. 
Met het vaststellen van de begroting, geven Provinciale Staten het college van Gedeputeerde 
Staten toestemming om in het komende jaar de middelen te verdelen en uitgaven te doen. De frac-
tievoorzitters van de politieke partijen geven hier hun mening over de begroting. De coalitiepartijen 
zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De overige partijen vormen de oppositie. 

“Inzicht in structurele en 
incidentele baten en lasten.”

Wim van Wikselaar: “De begroting is voor de 
SGP een helder en goed leesbaar document 
waarin de koers, voortbordurend op het coa-
litieakkoord, in hoofdlijnen uiteengezet wordt. 

Er is steeds beter inzicht in structurele en 
incidentele baten en lasten. Ook de afwijkin-
gen t.o.v. de voorgaande jaren worden goed 
weergegeven, waardoor de financiële ontwik-
kelingen helder in beeld zijn. Ook de spelletjes 
met mogelijke financiële ruimte komen we niet 
meer tegen.
Kiezen we in 2014, binnen de beschikbare 
middelen, voor het ‘vermaak’ van onze burgers 
of kiezen we voor de geestelijke gezondheids-
zorg? Bij de overgang van de jeugdzorg naar 
gemeenten zien we forse problemen opdoe-
men. Handen en voeten zijn nodig om de jeugd 
niet de dupe te laten worden. Die prijs is te 
hoog! Van dat geld gaan we toch geen cultureel 
feestje vieren?!”

Kiezen tussen cultuur of zorg

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht
Deze pagina is een uitgave van Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid 
van de begroting 2014. Heeft u vragen naar aanleiding van deze pagina, 
dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de provincie op 
telefoonnummer: 030-2582522 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl. 
Meer informatie over Provinciale Staten: www.provincie-utrecht.nl 

De voorzitters van de elf statenfracties, staand van links naar rechts: Petra Doornenbal (CDA), 
René Dercksen (PVV), Arne Schaddelee (ChristenUnie), Jacqueline Versteeg (D66), Wim van 
Wikselaar (SGP), Bas Nugteren (GroenLinks), Anne-Marie Mineur (SP). 

“Zinloos asfalt nee, meer OV!”

Anne-Marie Mineur: “De SP verzet zich tegen 
de grote uitgaven die gedaan worden aan de 
onnodige verbreding van de snelwegen in de 
provincie. Deze plannen gaan ten koste van de 
volksgezondheid en van het openbaar vervoer, 
en ze leveren te weinig op.

De westelijke ontsluiting bij Amersfoort kost de 
belastingbetaler 75 miljoen euro, de verbreding 
van de A27 bij Amelisweerd maar liefst een 
miljard. Dat brengt schade toe aan de natuur en 
aan de gezondheid van de omwonenden. Het 
is een te zwaar offer, als je kijkt naar het effect 
van de plannen. De grootste files in Nederland 
en zelfs in Utrecht staan niet hier. Veel meer 
effect kan worden bereikt met het verdiept 
aanleggen van de Noordelijke Randweg 
Utrecht, waar de files tussen de huizen staan 
te dampen. Ook blijft de SP aandringen op het 
uitbreiden van het aantal buslijnen in plaats 
van het schrappen ervan. Dat er steeds meer 
buslijnen, verdwijnen in onder andere Zeist, 
Leusden, Veenendaal en Utrecht vindt de SP 
onacceptabel.”

Snelwegen ten koste van volksgezondheid en ov

“Een kater 
van het 
afschotbeleid.”

Willem van der Steeg: “Het college wil nu dam-
herten laten afschieten bij Rhenen, omdat het 
de verkeersveiligheid ten goede zou komen. 
De Partij voor de Dieren pleit er echter al een 

tijd voor om, daar waar risico’s bestaan, de 
maximumsnelheid naar beneden te brengen. 
Dat is de meest effectieve en goedkoopste 
oplossing die je kunt bedenken. Maar nee, men 
pakt kennelijk liever het geweer. Daarnaast wil 
het college duizenden ganzen vergassen, wat 
zeer pijnlijk is voor deze dieren. Tegelijkertijd 
bejaagt men de vos, een natuurlijke vijand van 
de gans. Logisch? Nee! Ook zwerfkatten staan 
op de afschotlijst. Jaarlijks worden er honder-
den afgeschoten. Schieten is ook hier geen 
duurzame oplossing. Daar komt nog bij dat 
het risico groot is dat er onder de slachtoffers 
ook gewone huiskatten zitten. En van dit beleid 
krijgen wij nou een enorme kater!”

verlaag de maximumsnelheid op risicoplekken

“Opcenten 
bevriezen voor 
ouderen, ter 
compensatie 
voor het slechte 
OV tussen de 
kleine kernen.”

Mieke Hoek: “50PLUS vindt in deze begroting 
de menselijke maat ver te zoeken. Aandacht 
voor de bereikbaarheid van kleine kernen wordt 
steeds meer een ondergeschoven kind. Open-
baar vervoer is en blijft slecht. De bereidheid 

om het te verbeteren is er nauwelijks of niet. 
Een geldkwestie, maar voor prestigeprojecten, 
zoals de voormalige vliegbasis Soesterberg, 
worden miljoenen uitgetrokken. 
Ouderen tellen niet mee in deze begroting. Er is 
geen enkel voorstel om de gedaalde koop-
kracht te compenseren door bijvoorbeeld de 
provinciale belastingen, zoals opcenten, voor 
deze groep te bevriezen. Het is goed dat er 
veel aandacht is voor recreatie en natuur, maar 
als het niet bereikbaar of goed toegankelijk 
is, is het een gemiste kans. In deze begroting 
is ook te weinig aandacht voor aangepaste 
woningbouw, zoals levensloopbestendig wonen 
voor jong en ouder. Als men wil dat ouderen 
langer in eigen huis blijven wonen, zal men de 
huidige woningbouw anders moeten inrichten.”

Minder belasting voor ouderen

Coalitie en oppositie verdeeld over de financiële keuzen 

Speciale editie Provinciale Staten - Provincie Utrecht - 29 juni 2011

De provincies krijgen vanaf volgend jaar minder geld van het Rijk. Daarom heeft het col-
lege van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) opnieuw gekeken naar de verdeling 
van het geld. In de Voorjaarsnota 2011 staan de onderwerpen waar Gedeputeerde Staten 
extra geld aan willen uitgeven en waar ze op bezuinigen. Het is een belangrijk document, 
omdat hiermee duidelijk wordt welke keuzen de provincie nu en in de toekomst maakt. 

De politieke partijen in Provinciale Staten zijn het niet allemaal eens met die verdeling. 
Toch vindt een meerderheid de financiële keuzen die gemaakt zijn goed en daarom mag 
de Voorjaarsnota 2011 uitgevoerd worden. De fractievoorzitters van de elf partijen in Pro-
vinciale Staten geven op deze pagina’s aan wat zij daar van vinden. De coalitiepartijen 
zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De overige partijen vormen de oppositie.

Willem van der Steeg: ‘Het college 
kiest ervoor om de Rijksbezuinig-
ingen onverkort door te voeren. 
Let wel, dit is een keuze, geen bit-
tere noodzaak, want de provincie 
heeft de financiële ruimte om de 
bezuinigingen op te vangen. Er 
is dus verschil tussen niet kun-

nen en niet willen. Het doel lijkt: 
bezuinigen om het bezuinigen. Er 
zit namelijk geen visie achter het 
snoeiwerk, er wordt geen maat-

werk verricht en er wordt niet naar 
de consequenties gekeken. Ook 
voor de natuur heeft dit grote ge-
volgen. Dat terwijl de biodiversi-
teit nu al stevig onder druk staat. 

De Partij voor de Dieren wil ook 
zorgvuldig met de centjes om-
gaan, maar dat betekent niet dat 
je met een motorzaag provinciale 
ondersteuning moet wegsnoeien. 
Van blijvend investeren in natuur 
heeft iedereen profijt, ook toe-
komstige generaties.’

Bezuinigen om het bezuinigen

‘Ondersteuning 
niet met motorzaag 
wegsnoeien’

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht
Deze pagina is een uitgave van Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid van de Voorjaarsnota 2011. Heeft 
u vragen naar aanleiding van deze pagina? Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de provincie op 
telefoonnummer 030-258 2367 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.
Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op www.provincie-utrecht.nl.

Anne-Marie Mineur: De Provincie 
bulkt van het geld. Geld van de 
inwoners in de Provincie. Deze 
coalitie (VVD-CDA-D66-GL) kiest 
ervoor om op dat geld te blijven 
zitten en om radicaal te korten 
op natuur en cultuur. Veel beter 
zou zijn om het in te zetten voor 
de inwoners, om de klappen van 

het kabinet op te vangen. De SP 
kiest voor duurzaam en sociaal. 
Wij willen de overgang van de 
Jeugdzorg naar de gemeenten zo 
soepel mogelijk laten verlopen. 

We willen de natuur behouden, 
en dan meer dan alleen maar 
landbouwgrond. We willen ge-
meenten aanjagen en subsidië-
ren bij de bouw van betaalbare 
huizen. We willen inzetten op de 

hele samenleving, en niet alleen 
maar op nog meer wegen en nog 
meer prestigeprojecten.
Kortom, dit is niet onze Voor-
jaarsnota. Dat het college ook 
nog eens carte blanche wil om 
de uitwerking van de vage plan-
nen vooral buiten de staten om 
te doen, betekent dat wij tegen-
stemmen.

Tegengas aan rechts beleid

 ‘College krijgt 
geen carte 
blanche’

◀ De fractievoorzitters van de politieke partijen van 
Provinciale Staten van Utrecht.

Kees de Kruijf: ‘Het nieuwe pro-
vinciebestuur, bestaande uit VVD, 
CDA, GroenLinks en D66, wil fors 
bezuinigen. De PvdA vindt dat de 
discussie over die bezuinigingen 
onzorgvuldig is gevoerd. In Pro-
vinciale Staten is het onderwerp 
nauwelijks aan de orde geweest 
en de organisaties die nu gekort 
worden, hebben niet de kans ge-
kregen om weerwoord te geven. 
En dat terwijl het om zeer ingrij-
pende bezuinigingen gaat.
Kunst Centraal bijvoorbeeld (ver-

zorgt cultuureducatie voor meer 
dan 300 basisscholen) wordt 
vanaf januari 2012 voor de volle 
100% gekort. De bijdrage voor 
Alleato (adviesbureau voor so-
ciale vraagstukken) wordt vol-
ledig afgebouwd. Het Utrechts 

Landschap en Landschap Erfgoed 
Utrecht moeten honderdduizen-
den euro’s inleveren. Daarnaast 
moet RTV Utrecht het vanaf 2012 
met anderhalf miljoen euro min-
der doen. 
Intussen stevent de provincie 
Utrecht af op een begrotings-
overschot van 6 miljoen in 2012, 
17 miljoen in 2013 en 2014 en 20 

miljoen in 2015. Bezuinigingen 
van deze omvang en op deze on-
zorgvuldige manier zijn daarom 
ook nog eens volstrekt onnodig. 
De PvdA wil dan ook dat de dis-
cussie opnieuw wordt gevoerd, 
waarbij organisaties alle ruimte 
krijgen voor hun inbreng. Pas 
daarna kan de provincie een zorg-
vuldige afweging maken. Voor de 
PvdA staan daarbij de belangen 
van natuur en landschap, cultuur 
en educatie, betaalbare woning-
bouw en de zorg voor mensen 
voorop.’

Onzorgvuldig, onnodig en onacceptabel

‘Voer bezuinigings-
discussie opnieuw’

Petra Doornenbal: ‘Op dit mo-
ment is er nog zo veel onduide-
lijkheid over de mogelijke effecten 
van de Rijksbezuinigingen, dat 
wij het verstandig vinden dat er 
een ruime buffer is om mogelijke 
tegenvallers op te vangen. We 
willen niet dat de inwoners meer 
belasting moeten gaan betalen 
dus moeten we keuzes maken. 
Het college heeft gekozen om 
die taken uit te blijven voeren, 

waarvoor het middenbestuur de 
aangewezen instantie is, zoals 
jeugdzorg, economie, mobiliteit,  
landelijk gebied en ruimtelijke 
ordening. We gaan dus minder 
dingen doen, maar de dingen 

die we doen, doen we goed. Voor 
deze taken heeft de provincie geld 
beschikbaar. Voordat we dat geld 
gaan verdelen, moeten we wel 
weten hoeveel het Rijk zelf op 
deze taken gaat bezuinigingen. 
Nu is dat nog niet duidelijk. Ook 
weten we nog niet welke eisen het 

Rijk precies aan ons gaat stellen 
bij de uitvoering van deze taken. 
Dat moeten we dus eerst afwach-
ten. Het Rijk heeft besloten om 
stevig te bezuinigen op cultuur. 
Wij vinden dat de provincie niet 
de aangewezen instantie is om 
de gaten van het Rijk op te vullen. 
De uitzonderingen zijn cultuur-
educatie en cultuurhistorie, die 
wij als provincie zullen financieel 
blijven ondersteunen.’

Rijk is nu aan zet, daarna provincie

 ‘De dingen die 
we doen, doen 
we goed’ 

Bas Nugteren: ‘Wij zijn een pro-
vincie met een rijk verleden en 
een veelbelovende toekomst. 
Utrecht behoort tot de sterkste re-
gio’s van Europa. Als provinciale 
organisatie draag je daaraan bij 
door gericht beleid te voeren, en 
een realistisch financieel beleid. 
In de Voorjaarsnota zien we het 
Coalitieakkoord vertaald. Hierin 
staan de bezuinigingen en de in-
vesteringen die de provincie wil 
uitvoeren. We kunnen niet alles, 

zo kan de provincie de Rijksbe-
zuinigingen op cultuur niet op-
vangen. De provincie moet zelf 
ook stevig bezuinigen, maar we 

investeren wel in cultuureducatie, 
het bibliotheeknetwerk, festivals 
en de Europese Culturele Hoofd-
stad. Wat betreft de plannen voor 
natuur en groen is de provincie 

ambitieuzer dan het Rijk. We blij-
ven investeren in groen. Groen-
Links gelooft dat we met een 
duidelijk beleid kunnen bijdragen 
aan een toekomst voor iedereen 
in Utrecht, ook in deze tijd van 
bezuinigingen en onzekerheid. 
Die toekomst moeten we bouwen 
op optimisme en vertrouwen. 

Vertrouwen in de toekomst

 ‘Met optimisme 
naar voren kijken’

Jacqueline Versteeg: ‘D66 staat 
achter de keuze die is gemaakt 
om te focussen op taken die echt 
bij de provincie horen en om die 
taken dan ook goed te kunnen 
doen. Deze taken zijn: de verbe-
tering van bereikbaarheid en leef-
baarheid, het behoud van natuur 
en landschap, een krachtige en 
innovatieve economie en duur-

zaamheid. Een heldere taakverde-
ling leidt tot een efficiëntere en 
slagvaardiger overheid. Deze stap 
kost tijd, maar de eerste stappen 
worden nu gezet; landelijk, maar 
ook in de provincie Utrecht. We 
zijn er ons van bewust dat deze 

veranderingen voor sommige or-
ganisaties pijnlijke gevolgen kun-
nen hebben. Dan kun je er voor 
kiezen om ze niet door te voeren, 
maar D66 kiest ervoor om deze 

gevolgen zo goed mogelijk op te 
vangen. Daarbij vertrouwt D66 
ook op de eigen kracht van or-
ganisaties om voor meer eigen 
inkomsten te zorgen; om onder-
nemerschap meer te ontwikkelen 
en te stimuleren.  Wij denken dat 
organisaties, die minder afhan-
kelijk zijn van subsidies, sterker 
en daardoor toekomstbestendig 
zijn.’

Veranderingen beginnen vandaag

‘Goede taakverdeling 
leidt tot slagvaardige 
overheid’

Mieke Hoek: ‘De voorgestelde 
bezuinigingen slaan een bres in 
de maatschappelijke beleving van 
jongeren, maar vooral van oude-
ren. 50PLUS is zich bewust dat 
er moet worden bezuinigd, maar 
niet de één meer dan de ander. 
Vooral de ouderen en zwakkeren 

worden nu zwaar gepakt. Het ri-
goureus korten op kunst, cultuur 
en natuur verkleint ontspannings-
mogelijkheden. De afbouw van 

sportsubsidies zal uiteindelijk 
meer geld kosten, vanwege daar-
door toenemende ziektekosten. 
Korten op openbaar vervoer en 
regiotaxi’s zal ouderen en min-
der draagkrachtigen eerder in een 

isolement brengen.  Als het zo 
door gaat dreigt een kloof in de 
samenleving. Dat moeten wij met 
z’n allen niet willen en wij zullen 
onze verantwoording moeten ne-
men naar evenredigheid. Dat zijn 
we verplicht aan onze inwoners.’

Bezuinigingen naar draagkracht 

 ‘Bezuinigingen 
raken vooral 
ouderen’

Frits Barneveld Binkhuysen: ‘Het
huidige provinciebestuur heeft de 
taken van de provincie opnieuw 
bekeken. Daarbij is gekeken naar 
wat er moet gebeuren en wie dat 
het beste kan doen. Dat heeft 
een aantal kerntaken opgeleverd, 
die de provincie gaat uitvoeren. 
Andere taken draagt de provincie 
over aan instanties en overheden, 
die beter in staat zijn deze uit te 
voeren. De VVD is erg blij met 
deze zogenoemde focus op kern-
taken in het Coalitieakkoord. De 

provincie richt zich daarbij op de 
Utrechtse economie, het verkeer 
en de ruimtelijke ordening. 

De financiële vertaling van het 
Coalitieakkoord vind je terug in 
de Voorjaarsnota. De provincie 
heeft minder geld te besteden. 
Ondanks de korting van het Rijk, 
wil de VVD de belastingen niet 
verhogen. We gaan dus datgene 
wat we moeten doen met minder 
geld doen. De VVD heeft daarom 
begrip voor de kortingen op cul-
tuur en welzijn. Het is goed om 
kritisch te kijken naar het subsi-
diewoud rondom cultuur. Kwa-
liteit moet daarbij leidend zijn. 

Verder vinden wij het belangrijk 
dat gekeken wordt of met minder 
natuurorganisaties hetzelfde re-
sultaat bereikt kan worden op het 
gebied van natuur en landschap.
De provincie Utrecht is goed ge-
positioneerd met relatief hoog-
opgeleide inwoners en een uit-
stekend woon- en werkklimaat. 
Om dat te behouden in financieel 
moeilijke tijden, moet je alle zei-
len bijzetten. De VVD is blij dat 
de provincie gaat investeren in 
het behoud van een vitale econo-
mische infrastructuur met goede 
wegen en openbaar vervoer.’ 

Provincie kiest passend takenpakket

 ‘Minder geld, dus 
minder taken’

Carla Dik-Faber: ‘Duurzaamheid
staat voor ons centraal. Daarmee 
bedoelen we een evenwichtige 
ontwikkeling van People, Planet 
en Profit. De ruimtelijke druk in 
onze provincie is groot, dus het is 
balanceren tussen verschillende 
belangen. Het is bijvoorbeeld 
nodig om te investeren in de 
economie en mobiliteit. Dat is 
goed voor de werkgelegenheid. 
Tegelijkertijd willen we fors in-
zetten op het verbeteren van de 

leefbaarheid en natuur. De Chris-
tenUnie is blij met de taken die 
de provincie blijft uitvoeren, maar 

mist ook een aantal zaken. In de 
Voorjaarsnota staat niets over de 
verbindende rol die de provincie 
kan spelen op het gebied van 

sociale vraagstukken, zoals ver-
grijzing, waar de gemeenten mee 
te maken krijgen. De inzet voor 
het uitplaatsen van hinderlijke 
bedrijven uit de woonomgeving 
en voor de herontwikkeling van 
leegstaande kantoorruimte lijkt 
onvoldoende. De ChristenUnie 
zal bij het college aandringen om 
de ambitie voor schone energie 
hoog te houden.’

 ‘Houd ambitie 
schone energie 
hoog’

Streven naar duurzaam evenwicht

René Dercksen: ‘De Voorjaarsnota 
is een puinhoop. Het is een vol-
strekte chaos, de manier waarop 
de financiële huishouding van de 
provincie gepresenteerd wordt. 
Hierdoor is de controle door Pro-
vinciale Staten nauwelijks moge-
lijk. Dit is ondermijning van een 
democratisch controle-instrument 
en dus een heel kwalijke zaak. 
Behalve een slechte presentatie 
van de Voorjaarsnota, vindt de 
PVV dat de provincie haar finan-

ciële huishouding niet op orde 
heeft. De provincie ontving uit de 
verkoop van de gezamenlijke ener-

giebedrijven zo’n € 350 miljoen. 
Dat geld is van de burger en moet 
terug naar de burger. Bijvoorbeeld 
door een aantal jaar geen belas-
ting te heffen als provincie. Het 

gevolg van al die reserves is dat 
de provincie de afgelopen jaren 
allemaal extra taken heeft bedacht 
om dat geld aan uit te geven. Dat 
moeten we dus niet doen. Het 
college heeft een marginaal begin 
gemaakt met het terugdringen van 
taken, maar als het aan de PVV 
ligt moet de provincie nog meer 
taken afstoten en terug naar haar 
kerntaken. Dan kan het extra geld 
gewoon terug naar de burger.’ 

Extra geld moet terug naar burger

 ‘Financiële 
huishouding niet 
op orde’

Wim van Wikselaar: ‘De SGP 
vindt dat de provincie zich strikt 
op haar kerntaken moet richten. 
De keuzen die daarvoor gemaakt 
zijn door het college steunt onze 
partij grotendeels, maar niet als 
het gaat om de keuze voor cul-
tuur. Er gaan nu miljoenen naar 

cultuur en dat is volgens de SGP 
geen kerntaak van de provincie. 
Een goede overdracht van de 
jeugdzorg naar de gemeenten is 

voor ons bijvoorbeeld veel be-
langrijker. Ook kleine kernenbe-
leid krijgt naar onze mening nu 
onvoldoende aandacht. Het geld 
dat nu naar cultuur gaat, zetten 
wij liever in om de leefbaarheid 

in kleine kernen een impuls te 
geven. Daarnaast vinden wij dat 
de provincie beter moet begroten, 
zodat vooraf duidelijk inzichtelijk 
wordt wat dingen kosten. Het ge-
beurt nu dat financiële meevallers 
en tegenvallers tot een onduidelij-
ke, en dus slecht bestuurbare en 
voor ons slecht controleerbare, 
financiële huishouding leiden.’ 

Cultuur geen kerntaak van provincie 

 ‘Geld voor 
cultuur zetten wij 
graag anders in’

Provinciale Staten debatteren over verdeling van het geld

“We willen dat er in 2014 
belangrijke stappen worden gezet.”

Kees de Kruijf: “De Partij van de Arbeid in 
Utrecht wil investeren in meer werkgelegenheid, 
in aantrekkelijk en betaalbaar wonen en in toe-
gankelijke recreatie. De PvdA pleit daarom voor 
provinciale steun bij werkgelegenheidsprojecten 
voor bijvoorbeeld jongeren, het stimuleren van 
een beter functionerende woningmarkt en een 
betere toegankelijkheid van recreatiemogelijkhe-
den overal in de provincie. Op die drie onder-
delen kan er in de provincie Utrecht nog veel 

verbeterd worden en op die drie punten zal de 
PvdA in 2014 dan ook met voorstellen komen.
Op 4 november debatteren Provinciale Staten 
van Utrecht over de begroting voor 2014. 
Solide financiën zijn daarbij voor de PvdA een 
vanzelfsprekend uitgangspunt. Daarbij is het 
absoluut noodzakelijk dat er een veel beter en 
actueler inzicht in onze provinciale inkomsten 
en uitgaven is, dan nu het geval is. In 2014 wil 
de PvdA dat er op dat gebied belangrijke stap-
pen worden gezet.
Uit de begroting 2014 blijkt dat er minder 
geld dan in het verleden beschikbaar is om te 
investeren in Utrecht. Maar, in beperkte mate, 
zijn die mogelijkheden er ook in 2014 gelukkig 
nog wel. 
Met beperkte middelen toch succesvol investe-
ren, gaat volgens de PvdA echter alleen lukken 
met een sterker en efficiënter provinciebestuur. 
De PvdA vindt daarom dat de fusie tussen de 
provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland 
zeker door moet gaan.”

de Pvda kiest voor werk, wonen en recreatie

“Het kan een oogstjaar worden.”

Arne Schaddelee: “Tsja, 2014. In meerdere 
opzichten zal het ‘er op of er onder’ worden. 
Zo is er het treurige plan om drie provincies 
samen te voegen. Dit zal in 2014 sneuvelen 
als het aan de ChristenUnie ligt. De aandacht 

moet immers gaan naar het oplossen van echte 
problemen! Ook voor de provinciale coalitie is 
2014 een cruciaal jaar. Het kan een oogstjaar 
worden. Wat de ChristenUnie betreft, moet 
er echter nog meer actie en initiatief komen. 
Zo blijft het sukkelen rond de recreatieschap-
pen, terwijl doorpakken geboden is. En, terwijl 
het water op sommige plaatsen de mensen 
letterlijk tot aan de lippen staat, mist de Christe-
nUnie ook het thema waterveiligheid. Ook rond 
fietsbeleid is er nog weinig beweging. Econo-
misch scoort de provincie in ieder geval wel 
goed. We zijn een topregio van Europa, mede 
dankzij de inzet van het provinciebestuur. Voor 
de ChristenUnie blijft het een uitdaging om die 
positie vast te houden en verder uit te bouwen.”

aandacht voor het oplossen van echte problemen

“De automobilist is de 
melkkoe van de provincie.” 

René Dercksen: “De automobilist betaalt in 
Nederland € 21miljard per jaar aan belastingen. 
Daarvan wordt slechts 25% weer besteed aan 
infrastructuur, inclusief de investeringen in het 
spoor. Nergens in Europa is de automobilist 
zo duur uit. In de Provincie Utrecht is het niet 
veel beter. In totaal leveren de opcenten via 
de motorrijtuigenbelasting de provincie € 114 

miljoen op. Daarvan vloeit slechts € 34 miljoen 
terug naar mobiliteit. Alle mobiliteit. Dat is dus 
inclusief bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden 
en het financieren van allerlei projecten zoals 
“spitsvrij”. Daarmee is de automobilist ook dé 
melkkoe van de provincie. De melkkoe die op-
draait voor de festivals, de niet functionerende 
ecoducten etc. 
De provincie is aandeelhouder van Vitens, het 
waterbedrijf en een monopolist. Volgens de 
provincie streeft Vitens naar een maatschappe-
lijk aanvaardbare prijs voor water. Maar Vitens 
sponsort een voetbalclub, doet op eigen initia-
tief aan ontwikkelingshulp en realiseert ook nog 
eens een winst van bijna € 30 miljoen per jaar. 
Allemaal betaald via uw drinkwaterrekening. 
Volgens de PVV-fractie moeten de lasten voor de 
burger omlaag. Ook in de provincie. Het zittende 
college doet daar in ieder geval niets aan.”

Hoge lasten voor de burger

“’Participatiesamenleving’ nieuw? 
Niet in de provincie Utrecht!”

Jacqueline Versteeg: “Al lang voordat Koning 
Willem-Alexander het woord ‘participatiesa-
menleving’ uitsprak, waren we in de provincie 
Utrecht op weg richting zo’n samenleving. Zo 
kijkt ons college nu naar een plan van de inwo-
ners van Maarsbergen voor een aangepaste 
tunnel onder het spoor bij dat dorp. D66 juicht 
dat van harte toe. Niet alleen inwoners parti-

ciperen, ook gemeentes. De provincie werkt 
bijvoorbeeld samen met Woerden, Veenendaal 
en Nieuwegein om hun binnensteden op orde 
te krijgen, zodat daar meer mensen kunnen 
wonen en hun buitengebied groen kan blijven. 
Het buitengebied, waar de provincie met de 
natuurbeheerders en boeren samenwerkt. 
Samen met de gemeentes zit de provincie ook 
in de Economic Board Utrecht: de EBU. In de 
EBU werken de overheden samen met bedrijven 
en onderzoeks- en onderwijsinstellingen in 
deze regio om de provincie economisch verder 
te brengen. Kortom, inwoners, bedrijven en 
gemeentes werken állang samen met de pro-
vincie. En wat D66 betreft intensiveren we die 
samenwerking de komende jaren. Zo zorgen we 
er met elkaar voor dat de Provincie Utrecht een 
economische topregio blijft. Dat is goed voor 
de werkgelegenheid.”

Met elkaar blijft Utrecht economische topregio!

“Eigen verantwoor-
delijkheid, kansen 
en mogelijkheden 
voor inwoners, 
bedrijven en in-
stellingen.”

Anita Vlam: “De VVD is positief over de 
gepresenteerde Begroting voor 2014. Bij het 
begin van deze collegeperiode zijn duidelijke 
keuzen gemaakt: aandacht op kerntaken van 
de provincie, een kleinere overheid en een slui-
tende begroting. Deze keuzen werpen nu hun 
vruchten af. Ondanks verminderende bijdragen 
van het Rijk, lukt het de provincie een positieve 
begroting te presenteren. De VVD is blij dat 
de provinciale opcenten op de Motorrijtuigen-
belasting niet wijzigen. Daarmee blijven deze 
lasten voor de burger in onze provincie tot de 

laagste van Nederland behoren. Dit is in tijden 
van zwaardere lasten voor de inwoners toch 
een goed resultaat. Ook kan er geïnvesteerd 
blijven worden in belangrijke zaken voor onze 
provincie, voor onze inwoners en bedrijven, 
zoals economie en bereikbaarheid. Minder 
provincie schept ruimte voor ondernemerschap 
op allerlei gebieden.  De VVD heeft vertrouwen 
in de eigen verantwoordelijkheid van onze inwo-
ners, instellingen en bedrijven en dat zij kansen 
en mogelijkheden benutten.
Toch moet de provincie de vinger aan de finan-
ciële pols blijven houden. De komende jaren 
zullen meerdere bezuinigingen vanuit het Rijk en 
strakkere financiële regels het huishoudboekje 
van de provincie onder druk zetten. De VVD 
vindt dat Provinciale Staten in de provincie de 
discussie over welke taken er wel of niet moe-
ten worden uitgevoerd, moeten blijven voeren. 
Keuzes maken is nodig, zodat de provincie kan 
blijven werken aan economische ontwikkeling, 
mobiliteit en, bereikbaarheid.

Positief over gepresenteerde begroting voor 2014

“De taken die overblijven voor 
de provincie dienen goed en 
doelmatig te gebeuren.”

Petra Doornenbal: “Bij een overheidsbegroting 
zijn er een paar dingen heel belangrijk: het 
moet sluitend zijn, en ook op de langere termijn 
moeten de kosten gedekt worden door de 
baten. Voor het CDA is het belangrijk dat de 
belastingen (opcenten op de motorrijtuigenbe-
lasting) niet verhoogd worden. Het CDA kiest er 
liever voor om als overheid minder uit te geven 
dan om de rekening bij de inwoners neer te leg-

gen. In de komende jaren worden er veel taken 
gedecentraliseerd, gaan er veel taken, zoals de 
jeugdzorg, naar de gemeenten toe. De taken 
die overblijven voor de provincie dienen goed 
en doelmatig te gebeuren. Die taken moeten er-
voor zorgen voor dat de provincie mooi blijft en 
prettig om te wonen, werken en recreëren. De 
overheid maakt een terugtrekkende beweging 
en legt verantwoordelijkheden weer terug waar 
ze naar onze CDA overtuiging horen: bij de 
burger. Dat vraagt een overheid die vertrouwen 
geeft aan burgers, goede randvoorwaarden 
schept, goed luistert en de initiatieven van 
burgers ondersteunt. 
De tijd dat de overheid weet wat goed is voor 
de burger is gelukkig voorbij. In deze tijd 
weten mensen zelf prima waar zij behoefte aan 
hebben. Mensen hebben hun eigen verant-
woordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel 
en kunnen veel voor elkaar en hun omgeving 
betekenen.”

vertrouwen in de kracht van mensen

“Aandacht voor economie, 
energie en ecologie.”

Bas Nugteren: “2014 staat in het teken van 
de uitvoering van programma’s en plannen, 
n.a.v. het coalitieakkoord. De investering in 
de ecologische hoofdstructuur, in culturele 
educatie, in groene economie, in festivals, in de 
relatie tussen kennisinstellingen en bedrijfsle-
ven, in landschappelijke kwaliteit, in duurzaam-
heid, spreekt de GroenLinks-fractie aan in de 
provinciale begroting voor 2014. Tegelijkertijd 
voert het college, waar GroenLinks deel van 

uitmaakt, een behoedzaam financieel beleid. 
Dat doet het nu al een paar jaar, zodat er in 
2014, ondanks extra bezuinigingen van het 
Rijk, er geen bezuinigingen nodig zijn in onze 
provincie en ook geen lastenverhogingen. Dat 
komt ook omdat we scherpe keuzes niet uit de 
weg gegaan zijn. Keuzes die soms pijn deden, 
ook bij GroenLinks, maar die in deze jaren van 
crisis echt gemaakt moeten worden.
Naast een economische crisis, hebben we 
ook te maken met een energiecrisis en een 
ecologische crisis. GroenLinks vraagt ook daar 
aandacht voor, hoe beperkt de provinciale 
mogelijkheden hierbij ook zijn. Wij vinden het 
belangrijk om ons in te zetten om het open-
baar vervoer te stimuleren of een project als 
‘zonnepanelen in plaats van asbestdaken’ bij 
boerderijen te realiseren. Daarnaast is het ver-
sterken van de landschappelijke kwaliteit en de 
biodiversiteit van belang. Dit doet de provincie 
door onder andere de aanleg van ecoducten en 
faunapassages. 

een behoedzaam financieel beleid

Zittend van links naar rechts: Kees de Kruijf (PvdA), Anita Vlam (VVD), Willem van der Steeg (Partij voor 
de Dieren), Mieke Hoek (50PLUS). 
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David en Thomas geslaagd 
voor tweede dan judo
Wilnis – Aan de examens voor eer-
ste, tweede en derde dan judo, af-
genomen door de dangraadcom-
missie van het district Noord-Hol-
land van de Judo Bond Nederland, 
welke zondag 3 november in de 
sporthal de Walvis in Beverwijk zijn 
afgenomen, hebben David Siebeler 
en Thomas van Emden van Judo-
school Blaauw meegedaan.
Beide deden examen voor hun 2e 
dan. Deze band is de 2e zwarte 
band. David en Thomas hebben al-
lebei vijf series van het Nage no Ka-
ta laten zien en het Gonosen kata 
gedemonstreerd. Daarnaast hebben 
zij zowel staande als grondtechnie-
ken uit beweging laten zien. Door-
dat zowel David als Thomas hard 

voor dit examen had getraind zag 
het geheel er goed en verzorgd uit. 
De juryleden waren dan ook van 
mening dat zij een goed examen 
hadden afgelegd. Van de 22 deelne-
mers die geslaagd waren er vier die 
geslaagd waren voor de 2e dan. Zo-
wel David als Thomas kon dan ook 
heel blij hun felbegeerde 2e dan 
met daarbijbehorende diploma in 
ontvangst nemen. Na afloop van het 
examen werden zij uitgebreid gefe-
liciteerd door de mee gereisde toe-
schouwers.
Omdat David naast dit eigen vaar-
digheidsexamen ook in het bezit is 
van de overige modules voor judo-
leraar A is hij nu ook een gediplo-
meerd judoleraar.

Atalante start volleybalclinic op de 
Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen - Vanaf maandag 4 no-
vember start volleybalclub Atalante 
weer met de jaarlijkse volleyballes-
sen op de drie Vinkeveense basis-
scholen. Voor de elfde keer alweer!
De kinderen uit groep 3 tot en met 
8 van de Pijlstaartschool, de Scha-
kel en de St. Jozefschool krijgen al-
lemaal volleyballes tijdens de gym-
les. Een officiële volleybaltrainer van 
de Nederlandse Volleybalbond komt 
naar Vinkeveen en zal met assisten-
tie van vrijwilligers van de club de 
kinderen de kneepjes bijleren.

Aansluitend volgt het Aparts Scho-
lentoernooi op twee woensdagmid-
dagen: 20 november en 27 novem-
ber. Op deze twee middagen tesa-
men doen gemiddeld zo’n 230 kin-
deren mee aan het toernooi in Sport-
hal De Boei in Vinkeveen. Aparts 
Automaterialen uit Mijdrecht is van-
af het begin sponsor. Dit mooie eve-
nement is voor de club de grootste 
reden waardoor de aanwas van de 
jongste kids goed op peil blijft en de 
club een gezond ledenaantal houdt. 
Meer info op www.vv-atalante.nl

Hertha MC1 goed bezig
Vinkeveen - De meiden van sv 
Hertha MC1 hebben hun twee-
de wedstrijd op rij niet verloren. In 
een spannende wedstrijd tegen de 
meiden van vv Hoograven MC1 uit 
Utrecht werd het uiteindelijk 2-2.
Voor de wedstrijd moesten de mei-
den nog op de foto. Beroepsfoto-
graaf Rob Werkhoven van Sportin-
beeld stond helemaal klaar om het 
team mooi op de foto te zetten. Met 
name sponsor Vink Bouw Nieuw-
koop is benieuwd naar het resultaat.
Het team van de MC1 bestaat voor 
de helft nog uit MD-meisjes. Maar 
omdat het team voor het tweede jaar 
in deze samenstelling speelt zijn de 
meiden goed op elkaar ingespeeld. 
Zowel in de competitie als voor de 
beker moeten ze tegen goede te-
genstanders. Hier wordt de ploeg 
overigens niet slechter van, integen-
deel zelfs. De meiden knokken elke 
week en dat resulteert weliswaar in 
nog maar 2 punten. Het doelsaldo 
is echter best goed, dus ze worden 
niet weggespeeld. Ook deze wed-

strijd ging redelijk gelijk op. Hert-
ha kwam op voorsprong door een 
doelpunt van Tysha te Beest. Helaas 
ging kort erna de bal via de paal in 
het doel van keepster Nikki de Kui-
per. 1-1 was dus de ruststand. In de 
tweede helft kwam Hoograven op 
voorsprong door een knappe aanval 
over rechts, onhoudbaar voor keep-
ster Lisa Smelik. Maar de knokkers 
van Hertha gaven niet op en het was 
deze keer Melissa Brandenburg van 
Hertha die de bal in net schoot. 
Elke wedstrijd staat er meer publiek 
langs de lijn. Logisch want meiden-
voetbal is super leuk om naar te kij-
ken. Maar nog leuker is het om het 
te doen. Hertha wil voorzichtig door 
blijven groeien met meidenvoetbal. 
Dus wil je het een keer proberen 
dan kan dat. Kom gerust een keer 
meetrainen en kijk of het wat voor 
je is. Neem contact via de site van 
sv Hertha. In elk team kan Hertha 
nog wel een speelster gebruiken. Je 
bent dus van harte welkom. 
Foto: sportinbeeld.com

Ruime winst voor Herha C1
Vinkeveen - Hertha C1 speelde 
thuis tegen Forza Almere C1. Hertha 
zette gelijk druk op de verdediging 
van Forza. De opdracht was duide-
lijk, bij winst zou Hertha stijgen naar 
de 4e plek in de poule. De wedstrijd 
was nog geen tien minuten oud of 
Martijn nam een inworp.

Hij wierp de bal richitng Rene die 
kon doorkoppen naar Maikel. Mai-
kel bedacht zich geen moment en 
schoot hard en hoog op doel. De 
eerste treffer was een feit. Een paar 
minuten later viel Hertha aan over 
de rechterflank. De bal kwam via 
Bjorn bij Jay en vervolgens bij Re-
ne. Hij kon Maikel aanspelen die 
zijn tweede goal scoorde door de 
bal laag rechts in het doel te schie-
ten. In deze fase had Hertha het be-
tere van het spel. Alleen de spits van 
Forza gaf af en toe wat dreiging. De 
ploeg wist goed druk te zetten op 
de linies van Forza. De ploeg uit Al-
mere kwam hierdoor totaal niet aan 
spelen toe. Rond de 22e minuut kon 

Rene na een assist van Joost, de 
bal weer passen naar Maikel. Mai-
kel had een topdag want hij schoot 
voor de derde keer de bal tussen de 
touwen. Een echte hattrick. Het was 
hierdoor 4-0 geworden. Forza was 
aangeslagen en had in die eerste 
helft de moed al opgegeven. Maar 
het was nog niet gedaan. Jay blokte 
de bal op het middenveld en pass-
te naar Maikel. Die had er echt zin 
in gekregen en schoot weer op het 
doel van Forza. Via een been van een 
verdediger scoorde hij zijn vierde 
goal en het vijfde voor Hertha. Vlak 
voor de rust passte Rene naar Joost 
die de ruststand met een daverend 
hoog schot tussen de touwen van 
het Forza doel op 6-0 bracht. In de 
rust vertelde trainer Dobias dat hij 
bij deze stand de tweede helft veel 
zou wisselen en spelers op andere 
posities zou laten spelen. Hier stond 
tegenover dat de ploeg bij het be-
halen van tien goals en geen tegen-
doelpunten een patatje in het voor-
uitzicht werd gesteld. Een beetje se-

Achterste rij: Bas van de Spek, Patrick van der Hoeven en Frank Zaal. Mid-
delste rij: Twan, Joel, Thom en Wesley. Onderste rij: Nadim, Gijs, Kevin, Ri-
chard en Tim.

CSW E1 doet het prima
Wilnis - CSW E1, spelend in de 
1ste klasse, gaat boven verwach-
ting goed, of worden ze onderschat? 
Plezier, grappen en grollen, zingen 
en buikglijden onder de douche na 
de wedstrijd in de kleedkamer. Niet 
vergeten de scherpe en intensie-
ve trainingen van trainer Bas van de 
Spek en begeleider Frank Zaal. Dit 
pakket bij elkaar heeft geresulteerd 
in 2 verloren en 5 gewonnen wed-
strijden met als voorlopige plek 3 in 
een poule van 12 teams. Dit mooie 
resultaat is absoluut te danken aan 
de scherpe en intensieve trainingen 
van trainer Bas van de Spek. Prima 
resultaat.
Afgelopen zaterdag speelden de 
jongens een wedstrijd bij Blauw-
Wit. Na wat omwegen op de snel-
wegen arriveerden zij op de be-
stemming. Ze hadden nog een 
kwartier voor aanvang van de wed-
strijd: voetbal schoenen aan en hup, 

de warming-up onder leiding van 
aanvoerder Tim. Een slecht begin 
van de wedstrijd, niet wakker en 
dus niet scherp, binnen 30 secon-
den na een prachtig afstandsschot 
van Blauw-Wit, 1-0 achter. He-
laas kon de bal niet gekeerd wor-
den door een volledig uitgestrekte 
Kevin. Wakker zijn ze nu wel. Toch 
duurde het even voordat het CSW-
team de 1-1 en de 1-2 kon maken. 
De jongens speelden niet alleen te-
gen de jongens van Blauw-Wit maar 
ook tegen de scheidsrechter. Uit-
eindelijk hebben zij beide wedstrij-
den gewonnen en zijn met een 4-6 
overwinning naar huis gegaan. De 
doelpuntenmakers zijn: 3x Tim, 1x 
Joel en 2x Thom. Moet gezegd wor-
den met een hele mooie buitenkant 
rechts van Thom. Dat betekent weer 
zingen onder de douche met z’n al-
len, buik glijden lukte niet in een te 
kleine douche. Jongens top gedaan.

mi betaald voetbal dus eigenlijk. 
De tweede helft begon eigenlijk zo-
als de eerste helft was geëindigd. 
Hertha was de betere ploeg en 
voerde de druk op de linies van For-
za weer op, alleen... er werd gewis-
seld en dat haalde toch een beet-
je de balans uit de ploeg. Hierdoor 
bleven doelpunten een beetje uit. 
Bjorn schoot een keer op de boven-
lat. Diezelfde Bjorn nam halverwege 
de 2e helft een corner. De bal kwam 
op het hoofd van Ferdi die prachtig 
scoorde, 7-0.  Het was ook diezelfde 
Ferdi die even later de 8-0 voor zijn 
rekening nam.

Het was jammer dat Ferdi een pe-
nalty miste na een overtreding op 
hem in het strafschopgebied. De 
kans op 10 doelpunten werd nu wel 
heel klein. Het duurde tot in de 33e 
minuut toen Bjorn na een assist van 
Ferdi met een hard schot de negen-
de treffer aantekende. De tiende zat 
in de lucht... en daar bleef het bij. 
Uitslag 9-0,

Jolanda Brandse kampioen damesbiljarttoernooi
De Hoef - Het afgelopen weekend 
werd het damesbiljarttoernooi De 
Rooij gehouden. Onder de bezielen-
de leiding van Hans van Eijk streden 
8 dames om de persoonlijke titel van 
kampioen 2013-2014. Na de eerste 
dag stonden Lucia Burger en Jolan-

da Brandse aan de kop met drie ge-
wonnen partijen, op de voet gevolgd 
door Marieke Fokker. Zondag 11.00 
uur startte de tweede ronde waarin 
een aantal dames toch wel behoor-
lijk nerveus overkwam. Marieke won 
haar overige drie partijen waardoor 

ze ook op 10 punten kwam met een 
gemiddelde van 2.303=109.41%. 
Jolanda kwam met twee gewonnen 
partijen ook op 10 punten met een 
gem. van 1.102=102.20% en Lucia 
verloor er een en kwam op 8 punten 
met een gem. van 0.950=117.00%. 

Laatste ronde met 6 dames op 3 
tafels van plaat 1 t/m 6 werd ge-
speeld. De finalepartij tussen Lucia 
en Jolanda is een half uur later ge-
start om de druk op te voeren; dat 
lukte goed want na vele ah’s en oh’s 
drukte Jolanda haar 38ste carb. in 
26 beurten naar haar 6de overwin-
ning, dus terechte kampioen met 12 
punten.en 104.30%. Marieke werd 
tweede en Lucia eindigde als derde. 
Deze geslaagde dagen werden van 
heerlijke hapjes en maaltijden voor-
zien door Kwaliteitsslagerij Eijk & 
Veld en was niet mogelijk geweest 
zonder de inzet van vele vrijwilligers 
als tellers en schrijvers en de dames 
achter de bar.
De dag werd afgesloten met het uit-
reiken van de bekers, diploma’s en 
wisselbeker van sponsor De Rooij 
zand en grindhandel door Mary, 
Daarna deed Jos Lugtigheid de ro-
ze trui om de schouder van de Da-
mes Biljart Kampioen 2013 Jolanda 
Brandse. Jolanda wil deze beker in 
2014 verdedigen. En dat zal zeker 
worden voortgezet.
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Prijsklaverjassen in de Merel
De Ronde Venen - Komende vrij-
dag 8 november is er prijsklaver-
jassen om fraaie prijzen voor ieder-
een in Café de Merel aan Arkenpark 
Mur 43. U dient om 19.45 uur aan-
wezig te zijn, uiterlijk om 20.00 uur 
zal gestart worden met kaarten. Er 
worden vier maal zestien giffies ge-
speeld, de punten worden bij elkaar 
opgeteld en de winnaar of winnares 
is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeel-
de prijsklaverjasavond met als uit-
schieter de formidabele score van 

Carla van Nieuwkerk op nummer 
een op vrijdag: 
1. Carla van Nieuwkerk 8068 pt
2 Dirk van Nieuwkerk 7551 pt
3. Cees Zaa 7170 pt
4. Toon Blok 6777 pt
5. William Mayenburg 6739 pt
De poedelprijs was deze avond voor 
Leni Bon met 4439 punten 

De volgende data voor het prijskla-
verjassen zijn dit jaar: 8 en 22 no-
vember, 6 en 20 december, in 2014 
3, 17 en 31 januari, 14 en 28 febru-
ari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 
en 23 mei, 6 en 20 juni en 4 juli. 
Voor meer info: tel. 0297-263562.

Doe mee aan het Unitas 
volleybalbedrijventoernooi!
De Ronde Venen – Voor de veer-
tiende keer al weer word op vrijdag-
avond 22 november het Unitas Be-
drijventoernooi georganiseerd.
16 teams nemen het tegen elkaar 
op in sporthal De Phoenix aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht. Meedoen 
is belangrijker dan winnen deze 

avond. Heeft u een bedrijf en vindt 
u het leuk om dit spektakel mee 
te maken, surf dan naar Unitas-
Mijdrecht en schrijf u in.
Het toernooi start om 19.00 uur en 
zal tot 22.30 duren. Na afloop kunt 
u gezellig een drankje en een hapje 
nuttigen in het gezellige sportcafe.

Korfballers van De Vinken 
gaan weer de zaal in
Vinkeveen - De resultaten in de 
veldcompetitie zijn dit najaar nog 
niet zo gunstig geweest voor de Vin-
keveense korfbalhoofdmacht. Als 
hekkensluiter in poule 2E van het 
KNKV heeft het ABN-Amroteam 
slechts twee wedstrijdpunten weten 
te behalen. Alleen de nummer voor-
laatst Madjoe werd in de thuiswed-
strijd verslagen. In de zaal speelt De 
Vinken net als Madjoe echter een 
klasse lager. Bekende en minder 
bekende tegenstanders zullen sa-
men met de deze twee teams gaan 
uitmaken wie er indoor de beste re-
sultaten kan behalen.

Remises
In de oefenperiode speelde De Vin-
ken vorige week thuis tegen het 
Vleutense Fiducia. Net als De Vin-
ken een derdeklasser in de zaal. Bij-
na de hele wedstrijd hadden de Vin-
keveners een overwicht, maar in de 
laatste minuten kwam Fiducia toch 
nog gelijk: 9-9.
Ook afgelopen zaterdag speelde het 
Vinkeveense vlaggenschip gelijk. 
Deze keer was Apollo uit Heerhu-

gowaard de tegenstander. De Vin-
ken kwam heel snel op 2-0, maar 
verzuimde daarna door te drukken. 
Er werd maar moeizaam gescoord, 
rommelig gespeeld en traag gecom-
bineerd. Na een kwartier was het 
2-2 en met 5-6 werd er gerust. 
In de tweede helft werd het spel 
wat aantrekkelijker. Halverwege de 
tweede helft was het 8-8 en via 10-
10 blies scheidsrechter Henk Kroon 
op 13-13 voor het einde.

Basisacht
Met verzorger Ron van Vliet en trai-
ner-coach Johan Kroon als begelei-
ders treedt het eerste van De Vin-
ken komend zaalseizoen aan met de 
dames: Masha Hoogeboom, Eme-
se Kroon, Melanie Kroon en An-
nick Stokhof. Aan de herenkant 
spelen Gerwin Hazeleger, Kelvin 
Hoogeboom, Peter Koeleman en 
Rudy Oussoren. 
De eerste wedstrijd speelt De Vin-
ken 1 op 9 november thuis tegen 
Tiel’72 uit de Betuwe. Deze wed-
strijd begint om 16.35 uur in de 
sporthal van Vinkeveen. 

Veenland 2 doet goede zaken
Wilnis - Het tweede herenteam 
van Veenland uitkomend in de der-
de klas heeft afgelopen week door 
twee overwinningen de eerste 
plaats in die competitie ingenomen. 
Daar moet wel bij vermeld worden 
dat er één wedstrijd meer is ge-

speeld dan de nummer twee en drie. 
Vrijdag 25 oktober moesten zij in de 
Willisstee aantreden tegen FHC 2 
uit Haarlem. Door goed spel van het 
Wilnisse team kwamen zij de hele 
wedstrijd geen moment in de pro-
blemen. De pass bij Veenland lag dit 

VVD deed mee aan de 
Zilveren Turfloop
De Ronde Venen - Een enthousi-
aste groep VVD’ers heeft zondag 3 
november meegedaan aan de Zil-
veren Turfloop in Mijdrecht. Dit in 
de regio vermaarde loopevenement 
wordt jaarlijks georganiseerd door 
atletiekvereniging De Veenlopers. 
De Zilveren Turfloop is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een waar 
hardloopfestijn met dit jaar rond 

de 2000 deelnemers. VVD wethou-
der Pieter Palm heeft ook de hard-
loopschoenen aan getrokken. “Ge-
weldig dat er in onze gemeente zo’n 
grote en mooie wedstrijd wordt ge-
organiseerd. Met een prestatie- en 
recreatieloop is er voor ieder wat 
wils.” Naast wethouder Palm liepen 
er ook een aantal leden en raads-
leden mee.

De week van de 
korte biljartpartijen
De Ronde Venen - Afgelopen 
week had een aantal spelers er echt 
zin in. Maar liefst 5 partijen waren 
binnen de 20 beurten klaar! Kees de 
Bruyn was, evenals zijn teamgenoot 
Hans van Eijck in achttien beurten 
klaar. Kees de Zwart deed het in zijn 
partij nog weer sneller en was in 15 
beurten uit maar John Beets span-
de de kroon door in 9 beurten zijn 
110 caramboles te maken. Een hele 
mooie prestatie.
In de eerste divisie nam Springbok 1 
uit bij Bar Adelhof 1, met twee snelle 
partijen, de winst mee 4-5 naar huis. 
De hele snelle partij van John Beets, 
in de wedstrijd De Merel/Heeren-
lux 3-de Schans/Lutis ventilatie was 
helaas niet voldoende voor de winst. 
De Merel/Heerenlux 3 won met 6-3.
De Merel/Heerenlux 2 kwam tegen 
DIO net iets tekort en verloor thuis 
met 4-5. Onze Vrijheid/De Biljart-
makers tegen Paddestoel 1 hield de 
winst, met een heel klein verschil, in 
eigen huis, 5-4. De Merel/Heeren-
lux 1 kon het niet bolwerken tegen 
de Kuijper van Wijk. Ondanks dat 
John Vrielink met 54 caramboles de 
hoogste serie maakt verloor hij zijn 
partij tegen een sterk spelende Kees 
de Zwart. Einduitslag 3-6.
In de tweede divisie haalde Stieva/
Aalsmeer tegen ASM 1 heel gede-
gen alle punten binnen, 9-0. Cens 1 
was veel te sterk voor Paddestoel 3 
en behaalde de volle winst, 9-0. De 
Springbok 2 en Bar Adelhof maak-
ten het spannend maar Bar Adel-
hof nam de winst mee terug naar 
huis, 4-5. De Kromme Mijdrecht was 
goed op dreef en won met 6-3, thuis 
van Cens 2. De Merel/Heerenlux te-
gen ASM 2 is helaas niet gespeeld 
wegens het niet aanwezig zijn van 

de tegenstander. Vooralsnog staat 
hierdoor 9-0 voor de Merel/Heeren-
lux 4 in de boeken.
Voor de beker werd ook nog een 
wedstrijd gespeeld. Paddenstoel 2 
deed goede zaken door met 9-0 van 
ASM 3 te winnen.
Let op! De voorronden van de 
3-banden B-poule op 3 november 
zijn komen te vervallen! Alle deelne-
mers spelen de finale op 16 en 17 
november in ‘de Lachende Ruiter’.

Open kanotraining voor 
alle leeftijden
De Ronde venen - De open kano-
trainingen staan open voor leden 
en voor niet-leden. Belangstellen-
den van buiten de club kunnen zich 
aanmelden. 
De trainingen in het zwembad zijn 
voor jong en oud. In het zwembad 
kan er van alles worden geoefend. 
Dit onder ideale condities. Bijvoor-
beeld jeugd die heeft meegedaan 
met Hart voor Sport of tijdens de 
watersportdagen van VLC kennis 
hebben gemaakt met de kanosport. 
Of kinderen die tijdens hun vakan-
tie hebben gevaren in een kano. In 
het zwembad kan de techniek wor-
den geleerd en verbeterd. 

Senioren
Van bootgewenning tot het oefe-
nen in ‘eskimoteren’. Reddingen op 
het water worden geoefend. Dit is 

goed voor de mensen (jong en oud) 
die bang zijn om om te gaan in hun 
kajak. Zij zullen merken dat paniek 
niet nodig is en er niets kan gebeu-
ren. Voor diegenen die al verder 
zijn is het aanleren van de Eskimo-
rol een hele uitdaging. Dit geldt ook 
voor de kanoërs die dit al beheer-
sen maar net niet altijd bovenkomen 
in hun kajak. Het onder de knie krij-
gen van het eskimoteren is ook van 
groot belang voor leden die wildwa-
ter gaan varen of op zee de bran-
ding in duiken. Het kunnen beheer-
sen van het eskimoteren geldt ook 
voor kanopoloërs. Zij kunnen dit 
goed gebruiken in de wedstrijden. 
De poloërs moeten het zelfs zonder 
peddel leren. 

Training
De trainingen in het Veenweide-

Meisjes M6E4 gewonnen
Mijdrecht - De hockeymeiden van 
HVM M6E4 speelden afgelopen za-
terdag tegen de meisjes van de ME8 
uit Amsterdam! Maar de meiden van 
de M6E4 waren net iets sterker. Al 
binnen een kwartier stonden ze 2-0 
voor! Dat was al een goed voor-
uitzicht, maar helaas Amsterdam 
scoorde daarna ook 2 puntjes en 

toen stond het 2-2. Dat was de eer-
ste helft alweer, maar de tweede 
helft was toch wel het spannendst! 
De coaches schreeuwden het he-
le veld onder en de ouders langs de 
kant natuurlijk ook. De meiden heb-
ben zo hard gewerkt dat het resul-
taat er mag zijn, 6-3 gewonnen! Wat 
zijn ze weer trots op de meiden!

HVM schiet tekort
De Ronde Venen - Zondag bleek 
dat de hockeyers van HVM nog niet 
volledig hersteld waren van de ne-
derlaag van vorige week. Inzet was 
er genoeg, maar speltechnisch ha-
perde het te vaak bij de Mijdrech-
tenaren. In de topper tegen mede-
koploper Noordwijk wisten ze knap 
terug te komen van een 2-0 achter-
stand, maar uiteindelijk werd met 
3-2 verloren.
De wedstrijd begon desastreus 
voor HVM, binnen tien minuten lag 
de bal drie keer achter doelman 
Stienstra. De eerste, uit een straf-
corner, werd nog afgekeurd door de 
scheidsrechters, maar kort daarop 
kon een Noordwijker volkomen vrij 
op de goalie afgaan en scoren. Even 
later betekende de tweede strafcor-
ner de 2-0. In deze fase moesten de 
Mijdrechtenaren nog wennen aan 
het semi-waterveld.
De volgende tien minuten kregen 
beide doelmannen weinig te doen. 
Het spel ging heen en weer, waar-
bij vooral HVM regelmatig onnodig 
balverlies leed. De laatste tien minu-
ten voor rust kon HVM de druk op 
Noordwijk verhogen, wat in de 27e 
minuut de eerste strafcorner ople-
verde. Tom Gunther raakte de paal, 
waarop Maarten Post de rebound 
binnen sloeg. Noordwijk protesteer-
de. De scheidsrechter stond er bo-
venop, maar ging toch met haar col-
lega in overleg. De goal werd als-

nog goedgekeurd, 2-1. Drie minu-
ten later raakte Gunther weer de 
paal. Het werd verbaal wat rumoerig 
in het veld, waarop de scheidsrech-
ter beide aanvoerders bij zich riep. 
Allebei kregen ze een groene kaart 
van haar.
In het rustsignaal kreeg HVM een 
tweede strafcorner, maar ondanks 
alle Mijdrechtse spelers rond de 
Noordwijkse cirkel werd die afge-
slagen.

Noordwijk begon aanvallend aan 
de tweede helft, maar moest toch 
na vier minuten de gelijkmaker toe-
staan. Tom Gunther scoorde uit een 
strafcorner. Een kwartier later kreeg 
hij een gele kaart, waardoor HVM 
vijf minuten met tien man kwam 
te staan. Noordwijk profiteerde er 
niet van, maar was wel de sterkere 
ploeg. Tien minuten voor tijd moes-
ten beide keepers nog aan de bak 
voor fraaie reddingen, de Noordwij-
ker bij een rush van Midas van der 
Zande. 

Zes minuten voor tijd viel het doek 
voor HVM. Eén Noordwijkse straf-
corner werd gepareerd, ten kos-
te van een nieuwe strafcorner. 
Stienstra redde op de eerste inzet, 
maar zijn verdediging kreeg de bal 
niet weg, 3-2. Dat werd ook de eind-
stand, hoewel Mijdrecht nog wel 
aandrong in de laatste vijf minuten.

bad worden gegeven op twaalf za-
terdagmiddagen van 16.00 uur tot 
17.00 uur. De eerste zaterdagmid-
dag start op 6 oktober en wordt bij-
na elke week gehouden. De winter-
training loopt door tot zaterdag 9 
februari 2013. De kosten bedragen 
45,- voor leden en 55,- voor niet-le-

den. Als mensen geen kajak heb-
ben, dan kan de vereniging hier voor 
zorgen. Mensen van buiten de ver-
eniging kunnen voor nadere infor-
matie over de cursus terecht bij Wil-
lem Goverse tel: 0297–287743 of op 
de website van de kanovereniging  
www.kvdrv.nl 

keer uitstekend zodat er vrijuit aan-
gevallen kon worden waardoor Mi-
chael Reuling en Floor Groenendijk 
menig punt konden scoren. Deze 
wedstrijd kwam dan ook verdiend 
op naam van Veenland met de set-
standen 25-15, 25-14, 25-10 en 25-
17.
Woensdag 30 oktober was er de 
streekderby tegen Unitas 2 in sport-

hal Phoenix te Mijdrecht. In ver-
band met blessures was het team 
op een paar plaatsen gewijzigd en 
dat was duidelijk aan het spel te 
zien. De eerste set was nog wel re-
delijk, vooral Miky Sejdic wist me-
nig keer te scoren zodat de eer-
ste set eindigde met 25-18 in het 
voordeel van Wilnisse formatie. De 
tweede set werd het spel aan Veen-
land kant rommelig en was er een 
opstapeling van persoonlijke fou-
ten. Toch was het uiteindelijk Veen-
land dat nipt deze set met 25-23 op 
haar naam wist te schrijven. De Wil-
nisse ploeg zette het slechte spel 
in de derde set door en binnen de 
kortste keren stond het 12-1 voor 
Unitas. Na een time-out van Veen-
land aanvoerder Nico de Jong her-
vond de ploeg zich weer en werd 
het toch nog een spannende set. 
Richard Verkade was het die met 
een prachtige klap de zege in de-
ze derde set voor de Wilnissers vei-
lig stelde 24-26. De vierde set werd 
Unitas overlopen waarbij vooral de 
harde sprongservices van Guido El-
ferich er mocht zijn. Deze laatste 
set eindigde dan ook in 25-7 voor 
Veenland, uiteindelijk een verdien-
de overwinning van 4-0 voor het 
Wilnisse team.
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Genesius speelt Little 
Voice in het dorpshuis
De Kwakel - Op zaterdag 16, vrij-
dag 22 en zaterdag 23 november 
speelt toneelgroep Genesius uit De 
Kwakel het stuk (de opkomst en on-
dergang van) Little Voice. Regie is in 
handen van Ton Offerman.
Sinds de dood van haar vader leeft 
de wereldschuwe Schreeuwlelijk op 
haar kamertje in haar eigen droom-
wereld waar ze luistert naar haar va-
ders langspeelplaten van onder an-
deren Shirley Bassey, Judy Garland, 
Willeke Alberti en Edith Piaf. Onder-
tussen is haar alcoholistische moe-
der druk bezig dubieuze mannen te 
versieren. Een van hen is een der-
derangs manager. Als hij Schreeuw-
lelijk hoort zingen, denkt hij samen 
met de eigenaar van De Paladium 
wel geld te kunnen verdienen aan 
haar gouden stem door haar te lan-
ceren als het sterretje Little Voice.
En zo is iedereen druk bezig om 
beter te worden van het talent van 
Little Voice. Nou ja, iedereen? De 
buurvrouw lijkt haar een goed hart 
toe te dragen. Ook uit onverwach-
te hoek vindt schreeuwlelijk steun…

Overladen
Jim Cartwrights West End-hit The 
Rise and Fall of Little Voice  werd 
overladen met vijf sterren-recensies 
en de latere fi lmbewerking werd be-
dolven onder prijzen.
De aardse bewerking van Jules 
Deelder raakt precies de goede 
snaar: ellende, humor én ontroering.
Locatie: Dorpshuis van De Kwakel. 
Aanvang: 20.15 uur. Zaal open: van-
af 19.30 uur. Kaarten kosten 7,50 eu-
ro en zijn te koop bij: Tonny Voorn, 
Ringdijk 8, tel. 0297-560488 of bij 
Marga Westerbos, Cyclamenlaan 
48, tel. 0297-532970 en supermarkt 
Schalkwijk in De Kwakel. U kunt ook 
online kaarten bestellen via www.
genesius-dekwakel.nl . Op zater-
dag 23 november speelt de jeugd 
van Genesius het stuk Paniek op het 
dak, geschreven door Gerard Broos. 
De voorstelling start om 16.00 uur, 
de zaal gaat om 15.30 uur open). 
Er wordt 1 euro entree gevraagd, 
de opbrengst is bestemd voor KiKa. 
Regie is in handen van Iris, Floortje 
en Shadee.

Uithoorn - Scheidend algemeen di-
recteur Johan Schrijver uit Uithoorn 
is benoemd tot Offi cier van de Orde 
van Oranje Nassau. Staatssecretaris 
Frans Weekers van Financiën speld-
de hem de versierselen op tijdens 
de jaarlijkse exporteursbijeenkomst 
van Atradius Dutch State Business.
Weekers prees Schrijver, omdat hij 
als algemeen directeur van Atra-
dius Dutch State Business de ex-
port sterk heeft bevorderd met kre-
dietverzekering voor rekening van 
de Staat. De bewindsman wees op 
de grote inzet van Schrijver bij het 

mogelijk maken van exporttransac-
ties van Nederlandse maakbedrij-
ven met buitenlandse afnemers, zo-
als het Braziliaanse Petrobras, Icht-
hys in Australië en de miljardenex-
port van de Nederlandse hightech-
industrie wereldwijd. 

Schrijver gaf de afgelopen elf jaar 
leiding aan Atradius Dutch Sta-
te Business. Ter gelegenheid van 
zijn pensionering heeft de staatsse-
cretaris hem de koninklijke onder-
scheiding voor Offi cier in de Orde 
van Oranje-Nassau uitgereikt.

Zondag 24 november: 

Buurttreffen voor senioren 
in De Fransche Slag 
Uithoorn - Buurtbeheer Meerwijk 
organiseert op zondag 24 novem-
ber van 11.00 tot 14.00 uur voor se-
nioren, die wonen in Meerwijk Oost 
of West, een buurt-treffen voor een 
gezellig gesprek en om te genieten 
van wat entertainment. Er wordt een 
kopje koffi e en een drankje geser-
veerd. Medebuurtbewoners hebben 
een lekkere taart voor bij de koffi e 
gebakken. André v.d. Helm van res-
taurant De Fransche Slag wil graag 
meewerken en opent voor deze ge-
legenheid zijn deuren. “Ter afwis-
seling hebben wij De man-met-de-
koffer uitgenodigd, hij komt een bij-
zonder verhaal vertellen. En als het 
tijd is voor een drankje, dan gaat 
zanger Harm een paar mooie lied-
jes zingen. Dit is de eerste keer dat 
wij op deze manier iets organiseren 

voor de ouderen uit de buurt. Wel-
licht voor herhaling vatbaar… Daar-
om nodigen wij ook een aantal vrij-
willigers uit, die met hen in gesprek 
gaan, om te horen wat zij leuk vin-
den om te doen etc. Zo kunnen 
we daar bij een eventuele volgen-
de activiteit rekening mee houden.” 
Er is plaats voor maximaal 50 per-
sonen, dus snel aanmelden, want 
vol=vol! Aanmelden vóór 18 novem-
ber kan door te bellen naar 0297-
567163 of te mailen naar Buurtbe-
heerMeerwijk@hotmail.com. U ont-
vangt dan een reserveringsnum-
mer ter bevestiging. De uitnodiging 
en meer informatie is te vinden op 
www.Buurtbeheer.Uithoorn.nl. 

U bent van harte welkom en er zijn 
géén kosten aan verbonden!
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 inter-
views 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.

Boosheid over ‘knip’ bij Irenebrug
In De Nieuwe Meerbode van 23 en 30 oktober 
(editie Uithoorn) staat wederom terechte kri-
tiek op de plannen die Uithoorn heeft met de 
Irenebrug over de Amstel. Die kritieken, met 
name afkomstig van “de overkant”, Amstelhoek 
en De Hoef, missen contactgegevens. Wilt u 
mij s.v.p. de namen met mailadressen geven 
van mensen die hierover hebben geschreven?  

Als dat niet kan (“privacy redenen..”) Wilt u dan 
dit mailtje aan die mensen doorsturen zodat ze 
zich, als ze dat wensen, bij mij kunnen bekend-
maken?  U mag deze oproep ook in de rele-
vante edities van De Nieuwe Meerbode zetten. 
U plaatste eerder ingezonden brieven van mijn 
hand over dit onderwerp, o.a. 6 maart dit jaar.  
Het verheugt me dat er mede-tegenstanders 

lijken te zijn van het bizarre plan van Gemeen-
te Uithoorn en de weinig open wijze waarop 
dit wordt uitgerold. Ik heb nog enige hoop dat 
we door gezamenlijk op te trekken effectiever 
kunnen zijn om de waan te stoppen.
 

Ad de Kort, Uithoorn
a.d.kort@hccnet.nl

Kijken bij de buren
Sommige Amstelhoekers hebben een pro-
bleem met de sluiting van de Irenebrug voor 
doorgaand verkeer, dat is voor hen vervelend. 
Tegenover het verdriet van de Amstelhoe-
kers staat het plezier van alle mensen, zowel 
in de Amstelhoek als in Uithoorn, die over een 
jaar verlost zijn van het verkeer dat door hun 
dorp dendert. De gemeenteraad van Uithoorn 
heeft gekozen voor rust in onze dorpen. Dat 
verhoogt de veiligheid en schept de kans iets 
moois te maken van het centrum. Door de cri-

sis kan dat wel enige tijd duren, maar ik ga er 
van uit dat Uithoorn nog een paar honderd jaar 
meegaat. Voor hun ongemak kunnen de Am-
stelhoekers te rade gaan bij de bewoners van 
Meerwijk-West. Die moeten al 20 jaar over de 
drukke N201 naar het Amstelplein, in de spits 
een tochtje van 15-20 minuten, geen pretje. 
Wie dat niet wil pakt de fi ets en geniet onder-
weg van het Zijdelmeer. Het leverde een veili-
ge plek op voor de scholen in Meerwijk. Ook 
hier maakte de gemeenteraad steeds de juis-

te afweging tussen de diverse belangen, on-
danks druk van pressiegroepen. Voor de Am-
stelhoek en De Hoef geldt hetzelfde. Pak de 
fi ets of rij 10 minuten om, dat laatste kan in 
de auto geen probleem zijn. Alle andere argu-
menten dan veiligheid en rust dienen serieus 
bekeken te worden, maar komen op het twee-
de plan. Politiek is een kwestie van belangen 
afwegen.

Henk Wevers, Meerwijk-West

Onzinnige bekeuring op de Grote Lijster
Door het openbreken van de trottoirs enz. ca. 
14 dagen geleden vanwege het trekken van 
glasvezel is het schipperen met de parkeer-
plaatsen. Gedurende een aantal weken is er 
ruimte ingenomen op de bestaande parkeer-
havens in onze straat op de hoek van de Pol-
derweg en de Grote Lijster door een schaftkeet 
en Eco toilet,inmiddels zijn deze werkzaamhe-
den afgerond. Sinds afgelopen vrijdag 25-10-
13 zijn  5 van de 8  parkeerplaatsen in beslag 
genomen op boven omschreven hoek door 
zand en bestratingsmaterialen ivm het herstra-
ten van het fi etspad op de Polderweg. Dat de-
ze werkzaamheden moeten plaats vinden en 
overlast veroorzaken is bij de bewoners begrij-
pelijk. Mede door het feit dat zich hier een ge-
bouw bevindt voor uit huisgeplaatste kinderen 
(Lijn 5, waar veel vergaderingen plaats vinden 
door begeleiders en werknemers uit de omge-
ving) is dit op gezette tijden  schipperen met 
de parkeerruimte, maar geen probleem. Tot zo-
ver een beschrijving van de situatie.
Dinsdag 29-10-13 heb ik mijn taxi (ik rijdt 2x 
per dag kinderen met een handicap) door ge-
brek aan parkeerruimte vanwege het zand 
enz. om 09:20 uur op een huisvuilcontainer 
opstelplaats gezet met de beste bedoelingen 
om geen overlast te veroorzaken, immers het 
ophalen van huisvuil was die dag en daar-
na niet aktueel. Toen ik om ca. 12:00 uur hier 
langs liep zag ik een parkeerboete tussen mijn 
ruitenwissers,bij navraag bleek deze afkomstig 
van een vrouwelijke  BOA , van de gemeente 
dus. Een aannemer die in opdracht van de ge-
meente werkt neemt 5 van de 8 parkeerplaat-
sen in beslag  en een Boa denkt dan:”Daar is 
vast wat te halen voor mij” en gaat kijken of 
er toevallig iemand is die door ontstaan ruim-
tegebrek  zijn auto verkeerd zet en deelt een 
boete van �90,- uit. U kunt zich voorstellen dat 
ik me afvraag wat voor mentaliteit je dan moet 
hebben als je weet dat er een aantal dagen 
werkzaamheden plaats vinden die wat over-

last veroorzaken  temeer er geen sprake is 
van een gevaarlijke situatie,dit getuigt van to-
taal onbegrip en niet fl exibel omgaan met een 
tijdelijke situatie,een waarschuwing had evt. 
ook volstaan. ‘s Middags telefonisch deze me-
vrouw  gesproken,onderstaand enkele pun-
ten. Ik vroeg haar o.a. wat haar ‘motivatie’ was. 
Als ik 500 meter doorgereden was en daar om 
de hoek had gekeken was er wel ruimte ge-
weest (zij had daar gekeken zei ze), ja er zal 
in UIthoorn wel ergens een parkeerplekje zijn 
denk ik dan,bovendien was de bekeuring uit-
geschreven om 10:51 uur , anderhalf uur later 
dan toen ik de taxi geparkeerd had dus die si-

tuatie was al lang niet meer aktueel. Haar vol-
gende “ motivatie “ die ze bedacht had was 
het feit dat de taxi een gevaar opleverde voor 
de kinderen en dat bestrijd ik. De huisvuilcon-
tainer opstelplaats is geen doorgaand trot-
toir , deze grenst aan de ene kant aan de pla-
teau constructie op de weg  en  aan de andere 
kant bij de parkeerhavens,indien dit gevaarlijk 
zou zijn dan zouden immers de containers ook 
gevaar opleveren voor de kinderen? Tot zover 
mijn relaas.

G.van Stuijvenberg
Grote Lijster 57, Uithoorn

Johan Schrijver
benoemd tot Offi cier in de
Orde van Oranje Nassau

‘C’est le ton qui fait la musique’
In de vorige week ingezonden brief van een 
gemeenteambtenaar over de leefbaarheid en 
het over en bereikbaar zijn van Uithoorn en De 
Ronde Venen als goede buren, wordt een zin-
vol aanknopingspunt voor discussie hierover 
aangereikt. Datzelfde - maar op een totaal an-
dere wijze en met betere onderbouwing- is te 
lezen in ingezonden stukken en artikelen van 
ondergetekenden in diezelfde en de voorgaan-
de Meerbode. Waar gaat het bij communicatie 
om is eerst de vraag. Het is zenden en ontvan-
gen. Het betekent schrijven, spreken, luiste-
ren, nadenken, reageren en tot een construc-
tief debat komen. In veel ingezonden brieven 
in dit blad en bijvoorbeeld tijdens een recent 
politiek café (georganiseerd door het bewo-
nersoverleg in het dorpscentrum) blijkt dat een 
slechte of zelfs geheel ontbrekende communi-
catie het eerst en laatst genoemde probleem 
in Uithoorn is. Werk aan de winkel dus voor 
de specialisten op dit gebied! Dus eerst wil 
ik graag met de communicatieadviseur daar-
over de klok gelijk zetten. Hij communiceert in 
het stuk over beschikbare informatie over ver-
keers- en bestemmingsplannen. Zijn die bij 
een ieder bekend, leesbaar en begrijpelijk in 
hun samenhang? De vraag stellen is ook het 
antwoord geven, dat communiceert alvast ge-
makkelijk, meneer Bedford. De gemeente laat 
gelukkig ook zien dat ze het begrijpt. Moeilijk 
is echter om een voorstelling van de beoog-
de infrastructurele verandering te geven. In de 
Nieuwe Meerbode van 9 oktober jl. en bij in-
loopbijeenkomsten wordt geprobeerd dit dui-
delijk te maken. Communiceren houdt immers 
ook in: voor bewoners open en toegankelijk 
zijn. Verwijzen naar bij weinig mensen beken-
de werkgroepen, onduidelijke adviseurs, tus-
senpersonen en een enkele onbekende pro-
jectontwikkelaar, vertrouwelijk overleg, misti-

ge maatschappelijke criteria zoals ‘leefbaar’ en 
‘kwaliteit’ en het verwijzen naar achterhaalde 
economische gegevens, draagt daar zachtjes 
gezegd niet aan toe bij.

Ingewikkelde samenhang
Zoals in de genoemde ingezonden stukken is 
beschreven, is het zelfs voor echt betrokkenen 
met vervoerstechnische en bestuurlijke kennis 
niet mogelijk om weer te geven wat wanneer, 
hoe en waarom gaat plaatsvinden. Dit mede 
gezien de veelheid van hele en halve besluiten 
met bovendien een ingewikkelde samenhang. 
En er zijn discussies die te veel en te laat over 
detailuitvoering gaan. Zelfs pas op late mo-
menten als alles zichtbaar wordt. In plaats van 
over principes en hoofdlijnen zoals onze stel-
lingname is. Inhoudelijk - maar dat is een eco-
nomische en vaktechnische discussie - moe-
ten we daar nog over verder, ook in politieke 
en bestuurlijke zin. Zie daarvoor eveneens het 
uitgebreide artikel over de zorgen (en meer) 
van de bewoners van Amstelhoek, De Ronde 
Venen, De Hoef en Aalsmeer. Maar zeer zeker 
niet van die bewoners en kiezers alléén, dat zal 
nu eindelijk helder zijn. Het betreft dus niet al-
leen Uithoorn, maar vanwege de ligging juist 
ook de gehele planologie in onze regio; ver-
keer, leefbaarheid, veiligheid, wonen en winke-
len, schoolgaan, werken, recreatie, de econo-
mische veranderingen in de laatste 5 jaar etc. 
Je vindt het allemaal in de eerder genoemde 
bewonersreacties in de vorm van ingezonden 
brieven terug.

Wat kan er nu gebeuren?
De gemeente is er voor zijn inwoners en niet 
andersom. Zij moet in al haar geledingen 
zichtbaar en benaderbaar zijn. En begrijpelijk 
en tijdig communiceren en zich niet verschui-

len. Er zijn inspraak- en participatieprocedu-
res, terwijl ze zelf al een eigen mandaat en een 
- in de regio- gedeelde verantwoordelijkheid 
heeft. Dat is overigens geen ‘carte blanche’ om 
te doen en te laten. Waar en wanneer een ge-
meente behoort samen te werken met buur-
gemeenten, dient dat met goede kennis over 
lokale zaken, dus professioneel en deskun-
dig, aangepakt te worden. Er is hiervoor ge-
noeg potentieel van jonge ambtenaren en ook 
deskundigheid van derden. Dat is natuurlijk al-
leen effectief als er voldoende bestuurskracht 
en toezicht bij komt. Dienstbaarheid en integri-
teit staan voorop; ook als er niet direct om ge-
vraagd wordt, maar wel zoals tegenwoordig in 
het maatschappelijk verkeer als normaal ge-
zien wordt. Het zo nu en dan - om informatie 
op te halen - even aanwezig zijn bij het inmid-
dels weer op de helling staande(!) buurt en be-
wonersoverleg van ambtenaren, politie, politici 
in de komende verkiezingseuforie, draagt eer-
der bij aan wantrouwen of onbegrip dan ver-
trouwen. Als er vragen zijn van eigen inwoners 
of buren, dan dient de gemeente dit in de oren 
te knopen en daarover te communiceren. Deze 
opmerking mag gezien worden als een hand-
reiking om nu eens echt met elkaar in gesprek 
te komen. De kiezer staat immers elke vier jaar 
aan de top van de besluitvormingspiramide…..
Luisteren, lezen, praten en reageren! Dat houdt 
dus meer in dan alleen maar over verouder-
de besluiten te tamboureren. En ook daarover 
valt binnenkort nog genoeg te zeggen! ( N.B. 
Bij dezen ook nog even de titel uitgelegd voor 
de niet-franstalige lezers: het is niet alleen wat 
je zegt, maar ook de manier waarop je com-
municeert...)

Maaike Kersten, Amstelhoek
Gerard Troost, Uithoorn
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