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Het doel van het totaalplan: Minder 
verkeersslachto� ers en betere door-
stroming. De VVD wil in dat totaal-
plan aanpak van onveilige bermen 
langs 60 en 80 km/uur wegen. 
Iedereen heeft kunnen zien dat de 
laatste tijd meerdere auto’s op een 
ongelukkige manier van de weg zijn 
beland. Ook willen veel inwoners 
veiliger � etspaden. Maar ook de 
onveilige situatie van nu moet 
aangepakt worden. Zoals in de 
Maricken. De VVD De Ronde Venen 
heeft zich de afgelopen maanden 
ingezet om de situatie aan de Maric-
kenlaan te verbeteren, samen met de 
bewoners. Nadat in november meer-
dere bewoners aan de Marickenlaan 
de snelheidsoverschrijdingen hele-
maal zat waren, plaatsten zij eigen-
machtig een verkeersdrempel. 

Hierop heeft de VVD De Ronde 
Venen schriftelijke vragen gesteld 
aan het college. Daarop kwam de 
pers ook in actie, De Nieuwe Meer-
bode en RTV De Ronde Venen 
berichten erover in artikelen en 
reportages. 

Wakker geschud
Rob Evers, raadslid VVD geeft aan: 
“Het kan natuurlijk niet de bedoeling 
zijn dat elke inwoner zijn straat 
zomaar naar eigen smaak gaat 
inrichten, zo hebben we het niet 
geregeld in ons land. Toch is door 
deze actie het gemeentehuis wakker 
geschud”. De bewoners moesten de 
drempel weghalen op stra� e van een 
� inke boete. Gelukkig zijn er vanuit 
de gemeente wel acties onder-
nomen. Samen met de inwoners 

wordt er gekeken naar oplossingen. 
De gemeente zou vooral het gedrag 
van verkeersdeelnemers willen beïn-
vloeden. Want drempels zijn lang 
niet altijd de beste oplossing. Het 
begint altijd bij eigen verantwoorde-
lijkheid van de weggebruikers, vaak 
ook bewoners uit diezelfde wijk. . 
Ook heeft de VVD aandacht 
gevraagd voor een betere ontsluiting 
van de wijk, die nu nog steeds alleen 
via de Marickenlaan is geregeld. De 
gemeente heeft nu gepland dat de 
brug naar het oudere deel van Wilnis, 
via de wethouder van Damlaan, 
opengesteld wordt in het 1e kwartaal 
van 2022. Ook naar de mogelijkheid 
van openstelling de ontsluiting 
tussen de Veenman en Klompen-
maker wordt gekeken. 
VVD De Ronde Venen is positief over 
hoe de gemeente dit gaat oppakken. 
En de partij hoopt dat het idee van 
het totaalplan verkeersveiligheid de 
komende jaren wordt uitgevoerd, 
voor het hele grondgebied van de 
gemeente. Voor alle wijken, wegen 
en � etspaden. 

De Ronde Venen - Er gaat geen dag voorbij, of de gemeente krijgt wel een 
melding over een onveilige verkeerssituatie. Over hard rijden, over 
parkeren of over gevaarlijke kruispunten. Allemaal belangrijk, maar wat 
telt nu het zwaarst? VVD De Ronde Venen vindt dat er daarom een 
samenhangend plan voor verkeer moet komen, en dat staat ook in hun 
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

VVD wil een totaalplan 
verkeersveiligheid

De Ronde Venen - Onlangs 
ontvingen alle huurders in De Ronde 
Venen een waardebon van €70,- 
cadeau voor energiebesparende 
producten. Met de waardebon kopen 
zij eenvoudig energiebesparende 
producten. In 2 maanden tijd 
wisselden al ruim 1900 inwoners de 
waardebon in voor energiebespa-
rende producten. Samen besparen zij 
hiermee ongeveer €145.000,- op hun 
energierekening . 

Tot 31 juli 2022 is de waardebon om 
te wisselen. Dit kan bij bouwmarkten, 
in een (web)winkel of bij een onder-
nemer in de buurt. Veel bewoners 
weten niet dat zij heel goed met 
kleine ingrepen hun energierekening 
al � ink kunnen verlagen. Zo 
verbruiken LED lampen 90% minder 
energie dan gloeilampen en kan het 
aanbrengen van tochtstrips in naden 
en kieren leiden tot een besparing 
van €170,- per jaar. Minder tocht 

1900 Huurders wisselden 
de waardebon in

Mijdrecht - Maandag 10 januari jl. 
stapte wethouder Rein Kroon in de 
sloopmachine om met de sorteer-
grijper de eerste hap te nemen uit de 
Twistschoolschool. Hij gaf hiermee de 
start voor de sloop van de voormalige 
Twistvliedschool in Mijdrecht. Sinds 
2010 is deze basisschool gesloten 
vanwege het teruglopende aantal 

leerlingen. In samenspraak met 
omwonenden heeft de gemeente 
een plan ontwikkeld om op deze plek 
50 betaalbare startersappartementen 
te bouwen. Het gaat om 26 sociale 
huurwoningen en 24 betaalbare 
koopwoningen (tot 170.000 euro) van 
circa 45 m2. Het complex krijgt een 
eigen straatnaam: Ooievaar.

Wethouder Rein Kroon start 
sloop Twistvliedschool

maakt het binnenklimaat bovendien 
een stuk prettiger. 

Top-10 van meest gekochte ener-
giebesparende producten 
LED lampen, Energiebespaarbox, 
Radiatorventilator, Waterbesparende 
douchekop, een thermostatische 
radiatorkraan, bespaarstekkers, radi-
atorfolie , Slimme thermostaat, brie-
venbusborstel, tochtstrips en ther-
mostaat mengkraan. 

Hoe bon inwisselen? 
Dat is heel simpel. Ga naar www.
winstuitjewoning.nl/derondevenen 

hier staan directe links naar gekop-
pelde winkels in de buurt en 
webshops. Upload na het kopen van 
de energiebesparende producten de 
kassabon op de website van Winst 
uit je woning. En krijg maximaal 
€70,- terug.

Vragen of opmerkingen over de 
waardebon? 
Of hulp nodig bij het verzilveren? 
Lees de veelgestelde vragen op 
www.winstuitjewoning.nl/
derondevenen. 
Ook is winst uit je woning telefonisch 
te bereiken op 023-5836936. 

De medewerkers van het servicepunt 
helpen inwoners graag die het lastig 
vinden om de waardebon te 
gebruiken. Bel voor het maken van 
een afspraak naar 0297-587600. 
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

Merels niet onverdeeld blij met titel Vogel 
van het Jaar 2022
 In mijn achtertuin hoorde ik een 
gesprekje tussen twee merels. “Wij 
merels zijn Vogel van het Jaar 
2022, Gaga! Eindelijk gerechtig-
heid! Eindelijk hebben ze in de 
gaten dat wij van alle vogels het 
mooist zingen!” “Ik geloof niet dat 
we het daarom zijn, Bono...” “Jullie 
dames niet, nee! Jaar van de 
Merelman was beter geweest! 
Haha!” “Twijfelachtige eer, hoor, 
Vogel van het Jaar...” “Typisch Gaga 
weer! Zouden ratten ook zo zuur 
reageren als de Chinezen een jaar 
naar ze noemen?” “Dit komt niet 
van de Chinezen, Bono, maar van 
Vogelbescherming en Sovon. Weet 
je nog dat twee jaar geleden de 
wilde eend was verkozen? Dat 
vond je zó belachelijk! Waarom die 
snateraars!? Omdat het niet goed 
met ze ging, Dombo! Alleen 
probleemgevallen worden Vogel van het Jaar. Nietwaar Jaap?” “Eh, ja.” Ik 
voelde me een beetje betrapt omdat ik stiekem meeluisterde. “Nou, op 
Kwetter hoor ik anders dat we het heel goed doen!” riep Bono. “Een eeuw 
geleden waren we zeldzame bosbewoners, nu één van de meest voorko-
mende zangvogels! Daar heb je toch ooit een mooie column over 
geschreven, Jaap?” “Zou kunnen. En jullie zijn nog steeds met heel veel, 
maar wel met 30% minder dan vijf jaar geleden...” “Usutuvirus zeker?” 
vroeg Gaga. “Waarschijnlijk mede daardoor, ja...” “Zijn we Vogel van het 
Jaar vanwege dat griepje!?” tjakkerde Bono. “Oom Sting had het usutu-
virus, Bono, en dat was echt geen griepje!” viel Gaga uit. “Herinner je je 
hoe verzwakt hij was!? Hij kon niet meer vliegen en was na een paar 
dagen dood!” “Oké, oké, maar dat was uitzonderlijk. Toch, Jaap?” “Nou, 
toen die usutupandemie begon, verdwenen in sommige Duitse steden 
zo’n beetje alle merels...” “Mmm, niks over gehoord op Kwetter? Vast ook 
maar een mening...” “...maar de merelstand liep al vóór de uitbraak van het 
virus terug, daarom willen ze onderzoeken welke oorzaken er nog meer 
zijn. Iedereen kan daar aan meedoen. Misschien is er onvoldoende 
voedsel of krijgen jullie te weinig nakomelingen...” “Wat wil je...” 
mompelde Gaga, “Steeds meer versteende tuinen, steeds minder struiken 
om in te broeden of de bessen van te eten, kunstgras zonder wormen. En 
dan al die loslopende huiskatten als de jongen uitvliegen...” “Te weinig 
nakomelingen? Daar gaan we nú iets aan doen, Gaga!” Luid tjakkerend 
�adderde Bono achter Gaga aan, die snel de bosjes in schoot. Ik ben toen 
maar naar binnen gegaan. 
Jaap Kranenborg

Kijk op www.jaarvandemerel.nl hoe u eenvoudig kunt bijdragen aan het 
onderzoek naar de afname van de merelstand
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn 
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De Ronde Venen - In december 2021 
is de stichting Combibaan DRV opge-
richt. Deze stichting wil een combi-
baan realiseren in onze gemeente. Een 
combibaan is een 400 meter baan die 
gebruikt kan worden voor sporten 
zoals atletiek, skeeleren en schaatsen. 
Onze gemeente is gezegend met 
actieve atletiekverenigingen zoals de 
Veenlopers. Deze vereniging heeft 
helaas geen trainingsaccommodatie. 
Daarnaast is IJsclub Nooit Gedacht al 
lange tijd opzoek naar een alterna-
tieve plek. Dit mede omdat de huidige 
faciliteit sterk afhankelijk is van vorst. 
Kortom sporten is niet vanzelfspre-

kend, om sporten te stimuleren is D66 
voorstander van een combibaan in 
onze gemeente. “Het is een aanvulling 
op het sportaanbod. Daarnaast gaan 
mensen, mede door de corona maat-
regelen, steeds minder sporten. Dit 
gaat ten koste van gezondheid en 
veerkracht” zegt Joanne Freeve 
gemeenteraadslid voor D66. Daarom 
dient D66 een motie in waarin D66 het 
college vraagt om een locatie beschik-
baar te stellen voor deze combibaan. 
Net zoals de gemeente eerder ruimte 
beschikbaar heeft gesteld voor 
sporten zoals voetbal, tennis en 
hockey.

D66 voor combibaan in
De Ronde Venen

Regio - Samen met veel liefhebbers 
van kunst en cultuur verheugt de 
SCAU (Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn) zich op de voorstelling ‘Het 
lied gaat door’ van Lenny Kuhr op 
zondag 16 januari a.s. om 14.30 uur 
in De Schutse. Maar op het moment 
van schrijven van dit persbericht 
(maandagmorgen 10 januari) is nog 
onzeker of dit optreden ook daad-
werkelijk door zal kunnen gaan. 
Onder de bestaande lockdown-maat-
regelen zou het concert afgelast 
moeten worden, maar de SCAU kiest 
ervoor om de uitkomst van de 
komende persconferentie van de 
regering af te wachten. Wellicht dat 
er dan toch nog ruimte is voor ‘trou-
badour’ Lenny Kuhr. 
Dit betekent dat het besluit over het 
al dan niet doorgaan pas op het 
laatste moment genomen wordt. En 
dat betekent dan weer een probleem 

voor de informatievoorziening. 
Gelukkig zijn er digitale mogelijk-
heden. Check in ieder geval regel-
matig de website van de SCAU; daar 
is altijd de meest actuele informatie 
te vinden: www.scau.nl Verder zal de 
secretaris van de SCAU een e-mailbe-
richt sturen aan alle kaarthouders 
(abonnementen en losse kaarten) 
van wie het e-mailadres bekend is. 
Hou dus ook uw mailbox in de gaten 
deze week! 

‘Het lied gaat door’ - het 
optreden van Lenny Kuhr ook?

Amstelhoek – Vorige week oensdag-
middag rond 16.00 uur werd een 
schoorsteenbrand gemeld in de Piet 
Heinlaan in Amstelhoek. De gealar-

meerde brandweer Uithoorn kreeg 
direct assistentie van de hoogwerker 
van Mijdrecht. Mogelijk zijn vonken 
uit de lage schoorsteen onder de 

dakpannen gekomen. De brandweer 
heeft binnen en buiten het nodige 
moeten slopen om de brand goed te 
kunnen doven.

Schoorsteenbrand in Amstelhoek
Foto’s Jan Uithol

De Ronde Venen - Omdat het 
hebben van fysiek contact met inwo-
ners in deze Coronatijd wat minder 
makkelijk gaat, organiseert de VVD 
fractie in De Ronde Venen na het 
succes in de aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen, op dinsdag 18 
januari, dinsdag 8 februari en 
woensdag 9 maart a.s. wederom een 
“Digitale Townhall”. Op die dagen zijn 
er van 19.00 tot 21.00 uur twee 
raadsleden van de VVD beschikbaar 
om via Teams of Zoom, face to face in 
gesprek te gaan met inwoners. Het 
doel is om suggesties en voorstellen 
aan te horen, zo mogelijk vragen te 
beantwoorden en aandacht aan 
problemen te schenken. 

Jongeren
Dit alles gerelateerd aan de voorzie-
ningen en onze werk- en leefomge-
ving binnen de gemeente. Voor 

jongeren zijn er aparte spreekuren, 
die enthousiast inhoud worden 
gegeven door fractieassistenten van 
een gelijke leeftijd. Mocht een digi-
tale invulling voor sommige inwo-
ners niet zo makkelijk te hanteren 
zijn, dan is er uiteraard ook de moge-
lijkheid van de telefoon. Bart Richter, 
lijsttrekker en fractievoorzitter van de 
VVD “Juist in deze tijd is het hebben 
van contact met inwoners, de basis 
van het functioneren van een volks-
vertegenwoordiger en daar hebben 
we als raadsleden voortdurend in te 
investeren”. Via info@vvdderonde-
venen.nl kunnen inwoners zich 
aanmelden met opgave van datum 
en onderwerp, waarop een bevesti-
ging volgt met vermelding van de 
raadsleden die inhoud aan het 
gesprek geven. Uiteraard kan er ook 
een voorkeur voor één van de raads-
leden uitgesproken worden.

VVD De Ronde Venen 
organiseert Digitale Town-hall









Kudelstaart - Onlangs heeft Johan 
Vriesema, directeur van FloreoKids 
de symbolisch het Kinderdagverblijf 
Kudelstaart geopend. Kinderopvang-
organisatie FloreoKids heeft deze 
locatie overgenomen van Snoopy 
B.V. en is sinds 1 januari 2022 de 
nieuwe eigenaar. Naast het Kinder-
dagverblijf heeft FloreoKids ook de 
BSO locatie in Kudelstaart overge-
nomen. Johan Vriesema: ‘FloreoKids 
is een regionale kinderopvangorga-
nisatie met persoonlijke aandacht 
hoog in het vaandel. Als nieuw 
gezicht in Kudelstaart gaan we ons 
best doen om snel een onderdeel 
van het dorp te worden. Omdat de 

BSO en de overblijf op de Antonius-
school ook Floreokids is geworden, 
verzorgen we in Kudelstaart nu 
kinderopvang voor kinderen van 
0-13 jaar’. De opening was een fees-
telijk moment. De ballonnen bij de 
deur en een heerlijk zonnetje 
zorgden voor een kleurrijke sfeer. 
Onder toeziend oog van collega’s en 
kinderen knipte Johan Vriesema, 
samen met Locatiehoofd Dorien van 
Klaveren, het lint door bij de deur. 
Daarna was er een cadeautje voor 
alle kinderen en ko�e en taart voor 
de collega’s om de opening vieren. 
Voor meer informatie over Floreo-
Kids: www.�oreokids.nl
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LEZERSPOST

In de nacht van 7 op 8 januari zijn  er op ten minste twee adressen aan de 
Ebro dingen ontvreemd. In de voorhal van een van de  portiekwoningen 
gaat het om een grote palm met luxe overpot, een plantentafel op 1 poot 
en een handgenaaide blauwe quilt, voorstellende theekopjes .Bij de 
andere woning een Bougainville van 20 jaar oud, en aandenken aan over-
leden moeder. Als bewoners doen wij ons best om het portiek goed te 
onderhouden en er een vriendelijk entree van te maken.
Helaas denken anderen er niet zo over, er is aangifte gedaan bij de politie.
M. Mutschelknauss

Waarom stelen?

Uithoorn - Kaasboer Willem Bakker 
staat deze week 50 jaar op de markt 
met kaas. De kaasboer heeft meer-
dere prijzen gewonnen met het kaas-
keuren. Zijn favoriete kaas op de 
boterham? Een Belegen Noord 
Hollandse of een Boeren Kaas uit 

Stolwijk. Al direct na de basisschool 
had Willem’s vader hem nodig op de 
melkwagen. Vanaf dat moment ging 
hij niet meer naar school, maar 
leerde ik alles van hem. Rekenen, 
ordenen, klantcontact. ‘Ze hebben 
nog wel eens gebeld van school, 

50 jaar lachend op de markt
Foto: Anneke Klein

maar het was geen probleem.’
Op zijn 15e zag Willem een adver-
tentie, om kaas te gaan verkopen op 
de markt. Hij werd aangenomen en 
leerde het vak op de markt in Gouda. 
Dat is deze week precies 50 jaar 
geleden, en nu staat Willem al 50 jaar 
op de markt. Hij heeft door het hele 
land kaas verkocht, van diep in 
Limburg, tot Zeeland. 
De laatste jaren vooral in Zuid 
Holland. Zijn vijf dochters hebben 
allemaal bij hem gewerkt, ook nu 
gaat zijn vrouw nog regelmatig met 
hem mee. Maar niet altijd, de dagen 
zijn lang. ‘Ik vertrek iedere dag om 
5:00 uur en ben twee keer in de week 
om 20:00 weer thuis.’ Maar aan 
afbouwen denkt hij voorlopig nog 
niet. ‘Ik heb alleen maar leuke 
klanten, die kan ik nog niet missen!’ 
Zegt hij met een stralende lach. Wie 
wel eens bij deze Kaasboer aan de 
Kaaswagen op het Zijdelwaardplein 
komt weet het; je krijgt niet alleen je 
kaas, maar altijd een praatje of een 
goede grap mee naar huis.

FloreoKids opent 
kinderdagverblijf Kudelstaart

Uithoorn – De brand die op oude-
jaarsnacht uitbrak in buurthuis ’t 
Buurtnest heeft geen asbestgevaar 
opgeleverd voor de omwonenden. 
Dat concludeert een gespecialiseerd 
bedrijf dat direct na de brand een 
onderzoek uitvoerde in opdracht van 

de gemeente. Uit de eerste resul-
taten blijkt dat er platen met hecht-
gebonden asbest (dat wil zeggen: 
stevig verankerd in een dragermate-
riaal) in het uitgebrande gedeelte 
van het gebouw aanwezig zijn. De 
locatie van de resten hiervan blijft 

Geen asbestgevaar door brand 
‘t Buurtnest

Foto’s: Communicatie gemeente Uithoorn

echter beperkt tot het gebied binnen 
de hekwerken. Het bedrijf dat het 
onderzoek uitvoert, concludeert 
daaruit dat er tijdens en na de brand 
geen sprake is geweest van risico 
voor omwonenden en 
voorbijgangers.

Water- en roetschade
Wel is er veel water- en roetschade. 
Op dit moment is een schoonmaak-
ploeg in het pand bezig; zij zuigen 
onder meer het bluswater op met 
speciale apparatuur. De gasinstallatie 
van het niet-verbrande deel is afge-
perst en in orde bevonden. 
tedin heeft de gasaansluiting en de 
meter gecontroleerd en inmiddels 
goedgekeurd. Met Liander is een 
afspraak gemaakt om de stroom-
voorziening te controleren en waar 
nodig te herstellen. Als dit bedrijf 
haar werk heeft afgerond en de 
water- en roetschade zijn verholpen 
(en de stank die daardoor wordt 
veroorzaakt), wordt het pand weer 
opengesteld. Het is nu nog te vroeg 
om te zeggen wanneer dit zal zijn.

Alternatieve onderkomens
Intussen kijkt de gemeente naar 
alternatieve onderkomens voor de 
huurders en gebruikers van ’t Buurt-
nest. Zij kunnen inmiddels al op 
afspraak en onder begeleiding de 
locatie betreden om hun ruimte en 
eigendommen te inspecteren. 
Ook heeft de gemeente een vragen-
lijst gestuurd om te inventariseren 
waaraan nu behoefte is.

Meer informatie
Meer informatie over de brand is te 
lezen op uithoorn.nl/
brandbuurtnest.

Uithoorn - Nadat bekend was 
geworden dat Ton Pronk en zijn assis-
tent Iwan Wolf hun huidige overeen-
komst met Legmeervogels als trainer 
van de zondagselectie niet gaan 
verlengen moest Legmeervogels op 
zoek naar opvolgers. Pronk en Wolf 
hebben inmiddels een overeenkomst 
afgesloten voor het seizoen 2022 – 
2023 met IVV. Afgelopen week is 
bekend geworden dat Alain Hijman 
(50) de opvolger is geworden van Ton 
Pronk. als hoofdtrainer van de dan 
zaterdagselectie van Legmeervogels 
Alain Hijman is zeker geen onbekende 
in deze regio. Zo is hij van 2007 tot 
2012 hoofd jeugdopleiding geweest 
bij sv Argon . Van 2011 tot 2013 
hoofdtrainer bij de sv Argon. Verder is 
Hijman actief geweest als hoofdtrainer 
bij vv Montfoort, PVCV en FC De Bilt. 
Zijn huidige club is de vv De Meern. 
Nu de hoofdtrainer bekend is gaat 
Legmeervogels samenspraak met 
Alain Hijman op zoek naar een of twee 
assistent trainer(s).

Veldvoetbal
Met de verlenging van de huidige 
maatregelen is nu al wel duidelijk dat 
in de speelweekenden van 15 en 16 
januari en 22 en 23 januari in de cate-
gorie A niet zal worden gespeeld. Wel 
is nu besloten dat er tijdens de Paas-
dagen een dubbel programma 
gespeeld gaat worden. Eventuele 
inhaalwedstrijden worden zoveel als 

mogelijk is op doordeweekse dagen 
gespeeld. De Tweede en Derde Divisie 
en Hoofdklasse worden in januari nog 
niet hervat. Dat heeft de KNVB 
besloten in samenspraak met de 
CVTD (Cooperatieve Vereniging 
Tweede en Derde Divisie) en COH 
(Centraal Orgaan Hoofdklassen). 
Vanwege het verlengen van de coro-
namaatregelen tot 14 januari vindt de 
nationale voetbalbond het niet 
verantwoord wedstrijden te spelen in 
het weekend.

Corona
Vanwege de maatregelen kunnen 
voetbalclubs niet meer trainen , seni-
oren v a 18 jaar, na 17:00 uur ’s 
middags. De prioriteit van de KNVB 
ligt nu bij het uitspelen van de 
competities. De scenario’s worden 
hiervoor de komende weken uitge-
werkt, meldt de bond op de eigen 
website. Het eerste weekend waarop 
er weer gevoetbald zou kunnen 
worden is het weekend van 5 en 6 
februari. De competities die spelen in 
een zogenaamde najaarsreeks in de 
categorie A* worden eerst uitge-
speeld en gaan pas daarna worden 
heringedeeld voor de voorjaarsreeks. 
Hopende dat er geen nieuwe maat-
regelen na 15 januari komen, kunnen 
in de categorie B* alle wedstrijden in 
het programma gewoon doorgang 
vinden, deze wedstrijden laten we 
daarom ook als gepland staan.

Legmeervogels heeft een 
nieuwe trainer







De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Geen Corona meer 
Een aantal inwoners spraken de wens 
uit dat we weer naar het normale 
leven terug gaan zonder allerlei coro-
namaatregelen en Lockdownsl  Dit is 
waarschijnlijk niet alleen een lokale 
wens maar die zal landelijk onder-
schreven worden. Maar hoe leuk zal 
het weer zijn als we samen in De 
Ronde Venen weer allerlei feestjes en 
activiteiten met elkaar kunnen vieren. 

Koop lokaal
In dit kader past natuurlijk ook de 
wens dat de winkeliers en de horeca-
ondernemers in onze gemeente het 
hoofd boven water kunnen houden 
en zij snel weer open mogen. Het is 
dan ook belangrijk dat we als inwo-
ners lokaal blijven kopen om onze 
lokale ondernemers te ondersteunen 
in deze voor hen moeilijke tijd.  

Geen eenzaamheid 
Ook kwam er de wens dat we in De 
Ronde Venen wat vaker naar elkaar 
moeten gaan omzien. Eenzaamheid 
steekt in deze tijd steeds vaker de 
kop op. Niet alleen ouderen vereen-
zamen, maar ook jongeren raken in 
een isolement, doordat de persoon-
lijke contacten steeds vaker beperkt 
worden. Er zijn überhaupt voor 
jongeren in De Ronde Venen al niet 
echt veel ontmoetingsplaatsen. Het 
is dan ook goed om te lezen dat in 
Abcoude het initiatief is genomen 
voor de doorstart van Jongerencen-
trum Tumult.

Woonwensen 
Als we het over jongeren in onze 

Wensen van inwoners voor 2022 in De Ronde Venen

Wanneer komen de 
bomen spoorpark terug?

Locaties gezocht voor ‘Geef en 
Neem kasten’ in De Ronde Venen 

In onze vaste ‘theerubriek’ stond vorige week de vraag op het theela-
beltje ‘Wat wilt u dat er in De Ronde Venen in 2022 gaat gebeuren?’. We 
kregen daar verschillende reacties op. Hieronder een paar wensen en ook 
een vraag die waarschijnlijk nog wel meer inwoners zullen hebben. 

gemeente hebben dan ontkomen 
we er niet aan om te benoemen dat 
heel veel jonge inwoners een woon-
wens hebben en graag zien dat er 
iets gaat gebeuren in De Ronde 
Venen waardoor zij eindelijk een 
eigen huisje kunnen betrekken. Ook 
kwam de wens van een groep inwo-
ners die heel graag zien gebeuren 
dat we in onze gemeente een Voed-
selbos in 2022 gaan ontwikkelen. Zij 
zijn daar al druk mee bezig om voor-
bereidingen te tre�en. 

Goede volksvertegenwoordiging
Met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen was de 
wens van een inwoner dat we de 
juiste volksvertegenwoordigers als 
inwoners gaan kiezen en dat we 
straks een gemeenteraad in De 
Ronde Venen krijgen die eens echt 
naar de inwoners gaan luisteren. 
Natuurlijk begint het bij ons als 
inwoners die de juiste keuzes 
moeten maken en hun stem moeten 
geven aan de politieke partij die het 
beste bij hun gedachtengoed past. 
Kijk dus straks goed wat de verschil-
lende lokale politieke partijen in hun 
programma’s hebben staan en 

beloven te gaan doen. Daarna is het 
aan die politieke partijen om hun 
beloftes waar te maken. 

Milieuwensen
Ook kwamen er wat wensen over 
het bewuster en duurzaam omgaan 
met ons milieu. Een inwoner vroeg 
aan IVI of er nog iets ging gebeuren 
met het idee om meer regentonnen 
in De Ronde Venen te gaan plaatsen. 
IVI is inmiddels in gesprek met 
enkele partijen om te kijken of we 
dit in het voorjaar kunnen gaan 
promoten onder de inwoners. Een 
inwoner is voorstander van afval 
scheiden maar hoopt dat er iets niet 
gaat gebeuren en dat is dat hij daar-
voor meer moet gaan betalen. Hij 
doelt hiermee op het chippen van 
de afvalcontainers. Tja, en dan zijn er 
voor en tegenstanders van windmo-
lens en zonnevelden. Hier liggen de 
wensen nog ver uit elkaar en 
moeten we nog maar eens goed 
met elkaar de dialoog aangaan. Hier 

moeten we toch samen uit kunnen 
komen? 

Wanneer komen de bomen terug?
Ook kregen we nog een vraag van 
een inwoner die wenst dat er nog iets 
gaat gebeuren met het terugplaatsen 
van bomen. Een inwoner vroeg 
namelijk het volgende: “Op het 
gebied “Spoorpark” zijn een 36 tal 
bomen abusievelijk gerooid. Deze 
zouden worden teruggeplaatst. Tot 
op heden zie ik hieromtrent nog geen 
enkele actie. Wanneer vindt het 
herstel plaats?” Dit is dus geen wens 
maar een vraag over een belofte die 
nog ingelost moet worden. Wij 
denken dat meer inwoners hier graag 
antwoord op willen zien. We zijn 
benieuwd of iemand bij de gemeente 
hierop een antwoord heeft.  

Tot slot hoopt IVI dat er zoveel moge-
lijk inwoners wensen worden vervuld 
maar bovenal wensen we alle inwo-
ners heel veel gezondheid toe.

Inwoners Voor Inwoners (IVI) kreeg een e-mail binnen van Stichting Just 
be Home De Ronde Venen die een mooi initiatief in De Ronde Venen 
willen opzetten. Zij zijn op zoek naar locaties voor ‘Geef en Neem kasten’.

Stichting Just be Home 
De Stichting Just be Home De Ronde 
Venen is een zelfstandige stichting 
onder de vlag van Just be Homes. 
Een organisatie met uitsluitend vrij-
willigers en zonder commercieel 
oogpunt. Doelstelling van de stich-
ting is om zoveel mogelijk mensen 
een veilig thuisgevoel te bieden door 
locaties in te richten waar je naar toe 
kan als het even niet zo loopt in het 
leven als je verwacht of gehoopt had. 
Op de website www.justbehomes.
org kunt u meer lezen over deze 
stichting.

Een HAVEN in De Ronde Venen
De stichting is al succesvol in Kerk-
rade met een zogenaamde HAVEN 
neergezet. HAVEN is een plek waar je 
alleen maar hoeft te zijn.Te zijn wie je 

bent. Te zijn wie je altijd al was. 
Zonder taken, verwachtingen, 
oordelen, patronen en je dagelijkse 
omgeving. Een rustpunt waar je rust, 
een luisterend oor, een kopje ko�e 
of een zakdoek kan vinden. Waar je 
naar toe kunt wanneer je wilt of 
wanneer jij dat nodig hebt. De Stich-
ting is ook bezig om zo een veilige 
HAVEN neer te zetten in De Ronde 
Venen. Just be Home De Ronde 
Venen is gestart in 2020. Deze locatie 
is nog niet te bezoeken. Heb je inte-
resse om het team in De Ronde 
Venen te versterken? Voor meer 
informatie stuur je een e-mail naar :  
derondevenen@justbehomes.org

‘Geef en Neem kasten’
Waarom zij IVI  nu benaderde is voor 
een ander mooi initiatief. Zij willen 

meerdere ‘Geef en Neem kasten’ in 
de Ronde Venen gaan plaatsen. Deze 
kasten zijn er om levensmiddelen in 
achter te laten of juist iets uit te 
nemen als je het �nancieel even 

moeilijk hebt. Op deze manier willen 
zij een bijdrage leveren aan een lief-
devolle wereld voor onze mede-
mens. In Kerkrade is de kast al een 
razend succes en ze willen hetzelfde 

initiatief ook in De Ronde Venen 
introduceren.

Op zoek naar locaties
Daar hebben ze wel locaties voor 
nodig waar de kasten geplaatst 
kunnen worden. Ze denken daarbij 
aan een onafhankelijke plek waar 
mensen anoniem iets kunnen geven 
of pakken. Een plek die iets beschut 
is (bijvoorbeeld tegen een muur) 
maar wel gemakkelijk te bereiken en 
toegankelijk is. De stichting zorgt 
voor het plaatsen van de kast en 
overig materiaal wat dankzij een 
donatie van het Kansfonds gereali-
seerd kan worden. 

Heeft u een mooie locatie? 
Als u de mogelijkheid heeft of weet 
en/of wil/kan bijdragen in de vorm van 
het beschikbaar stellen van een plek, 
dan komt de stichting graag met u in 
contact en wil graag het een en ander 
toelichten en met u doornemen.

Stuur een e-mail naar : 
vinkeveen@justbehomes.org of 
bel naar: 06-38894127
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G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via 
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 

(reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 

www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 

www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) of 
0800-1702 (vaccinatieafspraak)

- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl  
- Coronatoegangsbewijs/ coronacheckapp: www.coronacheck.nl 

printversie coronatoegangsbewijs www.coronacheck.nl/nl/print
- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 
- Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Heeft u een oproep ontvangen om een boosterprik te laten zetten? 
Bent u minder mobiel en heeft u geen vervoer naar de vaccinatielo-
catie? Dan kan ANWB Automaatje helpen. Tegen een kleine kilome-
tervergoeding van dertig cent brengt een chauffeur uit de buurt u naar 
de priklocatie en natuurlijk ook weer terug naar huis. Het gebruik van 
ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis.

Voorwaarden
Deelnemers van de vervoerservice hoeven geen lid te zijn van de 
ANWB. Ze moeten wel inwoner van de gemeente Uithoorn zijn. Wie 
voor de (booster)vaccinatie een beroep wil doen op deze service, kan 
zich 2 werkdagen van te voren aanmelden bij ANWB AutoMaatje Uit-
hoorn via (0297) 30 31 03 (maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur). 
Bij het vervoer worden de coronamaatregelen van het RIVM gevolgd. 
Mondkapjes zijn dus verplicht en de voertuigen worden na elke rit ont-
smet.

Chauffeurs die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen zich 
hier ook aanmelden. Meer informatie vindt u op www.automaatje-uit-
hoorn.nl. 

AutoMaatje voor vervoer naar de 
vaccinatielocatie

1e en 2e prik 
Inwoners in de regio kunnen nog steeds een 1e of 2e prik krijgen. U 
kunt een afspraak maken via het landelijk contactcentrum van GGD-
GHOR-NL of gebruik maken van de vrije inloop op de locaties Buikslo-
termeerplein, Anton de Komplein, Plein 40-45 en Amstelveen.

Booster
U kunt op afspraak een booster halen op de vijf locaties in Amsterdam-
Amstelland. Afspraken kunnen gemaakt worden wanneer iemands 
leeftijd / geboortedatum aan de beurt is, via het landelijk contactcen-
trum of www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Zorgmedewerkers komen 
ook in aanmerking als zij een brief hebben gehad van hun werkgever 
(zorginstelling), via een speciale bellijn.

(Booster) vaccinatie

Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen co-
ronatoegangsbewijs hoeft te laten zien. Zoals de supermarkt, in het 
openbaar vervoer, het mbo en hoger onderwijs. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Kijk hier voor alle informatie over het 
dragen van mondkapjes. www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 

Gebruik mondkapje

Misschien heeft u zelf klachten of bent u in de buurt geweest van ie-
mand met corona. Of u bent op reis geweest naar een gebied met een 
hoog coronarisico. Met de check weet u of u in quarantaine moet gaan 
en u zich moet laten testen om verspreiding van het virus te voorko-
men. Door in quarantaine te gaan voorkomt u dat anderen besmet ra-
ken. Ook als u gevaccineerd bent 
kunt u het virus doorgeven. Doe 
de check om te weten of u in qua-
rantaine moet en wanneer u zich 
moet laten testen. Ook als u ge-
vaccineerd of hersteld bent. www.
quarantainecheck.rijksoverheid.nl 

Quarantainecheck

Maatregelen 

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 732.579 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 23.101 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Op dit moment is bijna 77% van de inwoners van 12 jaar en ouder vol-
ledig gevaccineerd. Ruim 2 % is gedeeltelijk gevaccineerd.

Uithoorn Volledig Volledig Gedeeltelijk Vaccinatie
gevacc. gevacc. gevacc. nog niet

+ booster (1/2) gepland

Week 50 74% 10% 3% 13%
Week 52 67% 17%  14%

Positief geteste personen
In week 52 (27 december t/m 2 januari) is het aantal positief geteste 
mensen in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 39% vergeleken 
met de week daarvoor. 

Omikron-variant in Amsterdam
Vanaf 2 december worden er door GGD Amsterdam en het Amster-
dam UMC steekproefsgewijs percentage monsters uit de GGD test-
straten onderzocht op de nieuwe Omikron-variant. Hiermee kan goed 
zicht worden gehouden op de aanwezigheid en verspreiding van de-
ze nieuwe besmettelijkere variant in de regio Amsterdam. De Omikron-
variant had in de steekproef van 3 januari 2022 een aandeel van 95%. 
Dit is een indicatie gezien de steekproef op relatief kleine schaal wordt 
uitgevoerd. Genoemde partijen doen ook onderzoek naar de ernst van 
de klachten en de werking van vaccins bij deze variant.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 52   Week 50

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
194 642  141 467

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 4% lager dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg naar 
32,2% ten opzichte van de voorgaande week.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 52   Week 50

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
675 2.235  612 2.026

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 51/52

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat 
iedereen de basisregels blijft volgen. Het is mogelijk dat na 14 janu-
ari de maatregelen veranderen. Bekijk alle actuele maatregelen via: 
www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen.

Brand Buurtnest
Een gespecialiseerd bedrijf heeft 
in opdracht van de gemeente het 
gebouw ’t Buurtnest zo spoedig 
mogelijk onderzoacht op de aan-
wezigheid van asbest. Uit de eer-
ste resultaten blijkt dat er harde 
platen met hechtgebonde asbest 
aanwezig zijn in het uitgebrande 

gedeelte van het gebouw. De loca-
tie van de resten hiervan blijft be-
perkt tot het gebied binnen de hek-
werken. Er is voor de omwonen-
den geen asbest risico ten gevol-
ge van de brand. Meer informatie 
en updates kunt u volgen via www.
uithoorn.nl/brandbuurtnest.

Helaas is door de brand bij ’t Buurt-
nest tijdens Oud en Nieuw de Taal-
huis oefenlocatie Pavones verloren 
gegaan. Taalhuis is wel gewoon 
bereikbaar voor taalvragen en om 

u aan te melden om taal, digitale en 
rekenvaardigheden te verbeteren. 
U kunt contact opnemen met Clau-
dia of Nici via taalhuis@stdb.nl. 
Bellen kan ook via (0297) 230 280.

Bericht namens Taalhuis 
Uithoorn



Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het ver-
lengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van 
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die be-
trouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de 
gemeentepagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de werk-
zaamheden voor de Uithoornlijn. 

Spoordijk en oversteek bij Bieslook afgesloten 
Vanaf december 2021 tot ongeveer april 2023 geldt er een omleiding 
voor fi etsers en voetgangers. Zij kunnen gebruik maken van de over-
steek bij Aan de Zoom/Faunalaan. 

In januari 2022 start aanleg Uithoornlijn
Vanaf januari wordt de bestaande busbaan omgebouwd naar een ge-
combineerde bus-/trambaan waar zowel bussen als trams kunnen rij-
den. Er vinden tot de zomer van 2022 verschillende werkzaamheden 
plaats op de busbaan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Bussen 
rijden daarom tijdelijk een andere route. Alle werkzaamheden rond de-
ze locatie kunt u teruglezen via www.uithoornlijn.nl De looproute naar 
bushalte Uithoorn Centrum verandert tijdelijk, deze geven we aan met 
borden. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website 
van de vervoerder: syntusutrecht.nl/dienstregeling. 

Werkzaamheden rondom het  Busstation - busbaan - 
eindhalte Uithoornlijn:
- Bouwen nieuwe bushalte.
- Uitbreiden bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn Centrum 
 met veertig plaatsen. 
- Couperuslaan en Admiraal de Ruyterlaan: Weghalen oude 
 geluidsschermen en plaatsen nieuwe. 
- Verwijderen asfalt oude busbaan, aanbrengen nieuwe kabels 
 en leidingen.
- Aanleg trambaan en aanbrengen nieuw asfalt bij spoor 
 en busstation.
- Plaatsen bovenleidingsmasten inclusief fundering.
- Aanleg nieuw tramperron bij eindhalte.
- Aanpassen bestaande viaduct voor het gebruik van bussen 
 en trams.

Afsluiting Amsterdamseweg
Om de werkzaamheden aan het viaduct over de Amsterdamseweg 
veilig uit te voeren wordt tussen maandag 17 en vrijdag 28 januari 
2022 in twee fases de helft van de Amsterdamseweg afgesloten. Ge-
motoriseerd verkeer rijdt met aangepaste snelheid via een om-en-om-
regeling (verkeer maakt om en om gebruik van dezelfde rijbaan) langs 
de afzetting. Fietsers worden tijdelijk naar één kant van de weg ge-
leid, het fi etspad onder het viaduct is in deze periode een tweerich-
tingsfi etspad. We zetten verkeersregelaars in om het verkeer in veili-
ge banen te leiden.

Meer informatie en nieuws volgen?
Heeft u vragen? Op onze website vindt u meer informatie over het project 
en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Ziet u een onvei-
lige situatie rondom de aanleg van de tramlijn? Geef dit door aan de Uit-
hoornlijn! U kunt hen bereiken via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.
nl of (020) - 470 4070. Via de website kunt u zich aanmelden voor een 
automatische emailnotifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de 
website en onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project volgen 
via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn) of Facebook.

WWW.UITHOORN.NL

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
plattelandswoning (verzonden 29-12-2021);

• 2021-090366, Jaagpad 32, het plaatsen van een kapschuur in achter-
tuin (verzonden 03-01-2022);

• 2021-102060, Pastoor J. van Dijklaan 1, het plaatsen van een dakka-
pel (verzonden 03-01-2022).

Uithoorn
• 2021-105964, Colijnlaan 14, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

06-01-2022).

TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Vuurlijn 78. Inza-

geperiode van 2 december 2021 tot en met 13 januari 2022. Inlichtin-
gen bij S. Meulenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Het bestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’. Inzageperiode 
van 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022. Inlichtingen bij A. 
Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. In-
zageperiode van 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022. 
Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Rectifi catie: Voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68. In-
zage en inspraakperiode van donderdag 13 januari 2022 tot en met 
woensdag 23 februari 2022. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling Wo-
nen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
POLITIEBUREAU KONINGIN MAXIMALAAN ONG. 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaal-
de in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. met iden-
tifi catiecode NL.IMRO.0451.BPPolitiebureau-ON01 met ingang van 13 ja-
nuari 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voor-
nemen om op de locatie Koningin Máximalaan (gelegen tussen de begraaf-
plaats en het voormalige WAPOterrein) een nieuw politiebureau te reali-
seren. In 2017 heeft de politie de wens uitgesproken om het politiebureau 
in Uithoorn en Aalsmeer te verplaatsen en samen te voegen tot een ro-
buust Basisteam. Vanuit de Eenheid Amsterdam is de wens tot besluit ge-
komen om het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn gezamenlijk te huisvesten 
op een nieuwe locatie centraal gelegen in het teamgebied. Het kavel aan 
de Koningin Maximalaan is gekozen. Het politiebureau is niet passend bin-
nen het vigerende bestemmingsplan. Om het politiebureau juridisch pla-
nologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestem-
mingsplan noodzakelijk.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. ligt 
vanaf donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

LET OP: 
Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum van de 
gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan eenieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Uithoorn, 12 januari 2022. 

RECTIFICATIE INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGS-
 PLAN NOORDDAMMERWEG 68

Toelichting
In de Nieuwe Meerbode van woensdag 29 december jl. heeft de gemeen-
te onder “bekendmakingen, besluiten en verordeningen” aangekondigd dat 
thans inspraak mogelijk is op het voorontwerpbestemmingsplan Noord-
dammerweg 68. Daarbij zijn helaas de data van de termijn voor deze in-
spraakmogelijkheid en de plaats waar het voorontwerpbestemmingsplan 
ter inzage ligt, verkeerd vermeld. Per abuis staat op de Gemeentepagi-
na dat inspraak mogelijk is vanaf 30 december 2021 tot en met 9 januari 
2022. Dat laatste moest zijn 9 februari. Verder is vermeld dat het vooront-
werp bestemmingsplan Noorddammerweg 68 digitaal te raadplegen is op 
www.uithoorn.nl en dat het voorontwerpbestemmingsplan bovendien ter in-
zage ligt in de hal van het gemeentehuis. Ook dit is foutieve informatie. U 
kunt het voorontwerpbestemmingsplan alleen opvragen. Hieronder in het 
kader treft u de juiste informatie aan.

Het voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68 De Kwakel is vrij 
gegeven voor inspraak door het college van burgemeester en wethouders. 
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan opvragen bij mevrouw S.D. Meu-
lenbelt van de Afdeling Wonen & Werken via het algemene telefoonnum-
mer van de gemeente, (0297) 513 111. De gemeente is telefonisch bereik-
baar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrij-
dag van 08.30 tot 12.00 uur.

U hebt gelegenheid tot het geven van inspraak op het voorontwerpbe-
stemmingsplan:
• Van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022.
Binnen deze termijn kan eenieder een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over 
de vaststelling van het bestemmingsplan.

In de Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de websi-
te wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend. 
Uithoorn, 12 januari 2022

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. 
Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval 
wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis 
De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2021-117490, Vuurlijn 15a, het bouwen van een woonhuis. (ontvangen 

24-12-2021);
• 2021-118423, Prunus 22, het plaatsen van een brandmeldinstallatie. 

(ontvangen 29-12-2021);
• 2021-119016, Het Fort 45, gedeeltelijk vernieuwen van de woning. (ont-

vangen 30-12-2021);
• 2022-007655, Grevelingen 30, het plaatsen van zonnepanelen. (ont-

vangen 02-01-2022).

Uithoorn
• 2021-117485, De Sportlaan 66 de Otter. Het bouwen van nieuwbouw 

woningen. (ontvangen 24-12-2021);
• 2021-115667, Fender 23, het plaatsen van een afvalcontainer en een 

ecotoilet van 27 januari t/m 9 maart 2022. (ontvangen 15-12-2021).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:

Uithoorn
• 2021-101997, A.M. de Jonglaan, het verbouwen van een bedrijfsruim-

te tot woning (verzonden 29-12-2021).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2021-101081, Hoofdweg 177, het omzetten van een bedrijf naar een 

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 
 www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding 
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Door de aanleg van de Uit-
hoornlijn kunnen de bussen 
van Syntus Utrecht niet via de 
snelle busbaan rechtstreeks 
naar het busstation. De buslijn 
130 (Breukelen-Mijdrecht-Uit-
hoorn) rijdt daarom via de Am-
sterdamseweg naar de Wie-
gerbruinlaan/Achterberglaan. 
Op de rotonde keert de bus en 
stopt vervolgens bij de bushalte 
Guido Gezellelaan. Hier biedt 
buslijn 130 een overstap aan op 
de buslijnen 347/348 naar Am-
stelveen en Uithoorn Busstati-
on. Ter hoogte van de rotonde 
Wiegerbruin/Achterberglaan en 

naast het busstation staan tij-
delijk twee informatieborden als 
extra reizigersinformatie. Vanaf 
half maart rijdt buslijn 130 weer 
rechtstreeks naar het busstati-
on en vervalt de overstap.

Meer weten? 
Kijk op www.syntusutrecht.
nl/lijn130. Halverwege maart 
2022 rijdt buslijn 130 weer 
door tot aan Uithoorn Bussta-
tion. Reizigers richting Hoofd-
dorp kunnen nog wel hinder on-
dervinden van de aanlegwerk-
zaamheden en kunnen te ma-
ken krijgen met extra reistijd.

Wijziging busroute lijn 130

Denkt u dat de schuldhulpverlening kan helpen? Maak dan een 
afspraak via het Sociaal Loket. Zij zijn te bereiken van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur via (0297) 513 111. 
Een e-mail sturen kan ook: schuldhulpverlening@uithoorn.nl.

De gemeente Uithoorn verschil-
lende mogelijkheden en rege-
lingen heeft om inwoners met 
een krappe beurs te ondersteu-
nen? Deze regelingen staan op 

de website www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen. Op deze site staat 
bijvoorbeeld informatie over onze 
schuldhulpverlening. De schuld-
hulpverleners ondersteunen on-
der andere bij het maken van een 
overzicht van uw inkomsten en uit-
gaven, bij het maken van betaal-
afspraken met schuldeisers en bij 
een dreigende situatie, zoals huis-
uitzetting of afsluiting gas, wa-
ter, licht. Op www.uithoorn.nl/laat-

geengeldliggen staat ook informa-
tie over het aanvragen van bijzon-
dere bijstand, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een computer voor 
schoolgaande kinderen, de Voed-
selbank en nog veel meer.
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LEZERSPOST

Als lezer van jullie krant en ervaringsdeskun-
dige reageer ik graag op jullie artikel. 
Ook als ouders zelf een zorgverlener 
aanbieden bij het loket van de gemeente dan 
betekent dat niet automatisch dat de 
gemeente deze goedkeurt. Dat de persoons-
gebonden budget (PGB) meer vrijheid geeft is 
vaak geen keuze. Zeker niet als ‘zorg in natura’ 
de behoeftevraag niet kan invullen.
Een privé persoon/zzp’er contracteren is bijna 
onmogelijk door BIG registraties die worden 
geëist (opmerking redactie: BIG staat voor 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 
Je moet blijven volharden de beste zorgver-
lener te krijgen, maar dit kost veel tijd en 
energie die ouders/verzorgers niet hebben.

Privé personen
Privé personen kunnen dan alleen via een 
informeel uurtarief van max 20 euro worden 
geworven. Helaas kun je echte zorgverleners 
die als zzp’er de kost moeten verdienen niet 
voor dit tarief krijgen.
De gemeente stuurt er zelfs op aan om infor-
mele zorgverleners formeel te maken, wat met 
onze belastingdienst niet altijd makkelijker 
wordt gemaakt. De kers op de taart is dat alle 
zorgcontracten zijn opgebouwd uit 
budgetten voor 1-1,5 jaar. Daarna moet je 
opnieuw in onderhandeling. Als je op basis 
van het informele uurtarief het budget hebt 
gekregen is het onmogelijk om vervanging 
voor 25 euro te krijgen bij uitval. Het 
bijhouden van een dubbele administratie 

zoals medewerkers van de gemeente advi-
seren, wekt fraude meer in de hand. Binnen 
het budget van de gemeente is sinds 2020 
ook geen verantwoordingsvrij bedrag meer 
opgenomen om alle maandelijkse betalingen 
te doen aan zorgverleners en om nieuw 
contracten te maken. Zijn geen schokkende 
bedragen, zeker als dit bruto is.

Langdurig
De gemeente vindt sinds dit jaar dat ons kind 
langdurig intensieve zorg nodig heeft en dat 
de Jeugdwet dit minder goed kan faciliteren 
dan de Wet langdurige zorg. Dat de kosten 
voor de jeugdzorg in elke gemeente de pan 
uitrijzen in geen geheim. Als burger en belas-
tingbetaler ben ik voor e�  ciënt gebruik van 
gemeenschapsgelden. Persoonlijk denk ik dat 
de ‘zorg in natura’ in mijn geval duurder zou 
zijn geweest voor de gemeente en daar had ik 
dan niet de zorgverlener gehad die wij afge-
lopen jaren hebben gehad. Daarnaast kan ik 
alle uren duiden en is het budget nimmer 
overschreden. Het is jammer dat het 
vertrouwen in ouders met PGB er niet is en je 
per de� nitie een potentiële fraudeur bent.
De gemeente controleert op geld en niet op 
de kwaliteit van de zorg die nodig is of is 
verleend. Kennisdeling of het bijhouden van 
een goede contractenbank is er ook niet. 
Ouders die via een PGB de beste zorg voor 
hun kind willen staan moeten het wiel altijd 
zelf opnieuw uitvinden en staan altijd alleen 
met hun zorgkind.

Huisarts
Ik kan mij niet heugen dat onze huisarts über-

haupt ooit is benaderd door de gemeente 
voor onze PGB. Teleurstellend is dat wel, 
achteraf. De gemeente indiceerde ons kind 
altijd als licht verstandelijk beperkt, maar 
volgens het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) dat nodig is voor de Wet langdurige zorg 
(Wlz), blijkt hij als zwaar/ernstig beperkt te 
worden geclassi� ceerd. Dit heeft de gemeente 
veel geld bespaard en de ouders extra onno-
dige energie gekost. De vele jeugdconsu-
lenten die wij hebben versleten was geen 
onwil van onze kant. Naar de ervaringen en 
deskundigheid werd niet geluisterd. In een 
paar gevallen was de Sociale Verzekerings-
bank (SVB), die verantwoordelijk is voor uitbe-
taling, verrast over de werkwijze van de 
gemeente.

Proceduretijd
De proceduretijd van maximaal 6 weken 
wordt door de gemeente niet gehaald 
vanwege achterstanden. Tijdelijke besluiten 
moeten worden gemaakt om zorgverleners 
toch te kunnen uitbetalen, want als de datum 
bij de SVB stopt is er ook geen geld.
We hadden een prima keukentafelgesprek, 
maar uiteindelijk meer dan 6 maanden bezig 
geweest om het bijna opgelost te krijgen.
Ik heb ook de ervaring dat de gemeente graag 
belt met antwoorden, maar deze niet schrifte-
lijk of per mail beantwoorden. De gemeente 
grossiert in juridisch gewauwel terwijl ze het 
vaak zelf niet snappen. De reactie in de 
Nieuwe Meerbode van december was exem-
plarisch. Er wordt veel geschreven, maar niets 
gezegd. Indien je het oneens bent met een 
beslissing van een zelfsturende ambtenaar 

van de gemeente De Ronde Venen kun je mits 
enigszins mondig ageren. In mijn geval 
vonden ze dat niet zo leuk. Zeker niet als je 
gelijk hebt en krijgt, ook achteraf door de 
commissie.

Dwangsom
Ik denk dat een dwangsom niet helpt bij deze 
gemeente. Het is een juridisch instrument en 
alleen zinvol als je juridisch wordt bijgestaan. 
Zoals eerder aangegeven zijn de procedures 
niet transparant, en zet burgers altijd op een 
juridische kennisachterstand. Immers moet jij 
binnen 6 weken reageren en doen zij er 6 
maanden over. Niet alle ouders hebben de 
energie, zin of denken invloed te kunnen 
uitoefenen. Je staat alleen en hebt altijd een 
afhankelijke positie ten opzichte van de 
gemeente. Bestuurders hebben geen idee 
welke brieven uit hun naam worden gestuurd 
door ambtenaren. Ik geloof echt dat er goede 
medewerkers zijn binnen de jeugdzorg van de 
gemeente de Ronde Venen. Degene die 
empathisch zijn, creatief en willen meedenken 
in oplossingen. Helaas ben ik ze nog niet 
tegengekomen. De kennis en kunde is onvol-
doende. Er is geen onderlinge afstemming en 
er wordt niet geluisterd naar de ouders en de 
vraag die er ligt. Klinisch en � nancieel juridisch 
sturen is het gevoel wat ik heb bij de 
gemeente de Ronde Venen. Misschien is een 
intern keukentafelgesprek in de bedrijfskan-
tine een begin. Ik hoop dat jullie met het 
artikel meer aandacht krijgen voor dit onder-
werp van het gemeentebestuur en dat er 
verbeteringen komen.
Jeroen Eisen

Persoonsgebonden budget

De Ronde Venen - Net als voor-
gaande jaren heeft een weldoener uit 
de Ronde Venen met royale hulp en 
medewerking van Jumbo Vinkeveen 
alle gezinnen die client zijn bij de 
voedselbank van een pakket voor-
zien. Karin Schrama, bestuurslid cliën-
tenzaken van de Voedselbank is 
betroken geweest bij de samenstel-
ling van het pakket. “We hebben 
gekeken waar het meest behoefte 
aan is. Ook is gekeken naar een aantal 
producten die we kinnen bewaren in 
onze vriescellen. Zo zijn we tot een 
uitgebalanceerde keuze gekomen, 
waardoor iedere deelnemer iets van 
zijn of haar gading krijgt. Als Voedsel-
bank zijn wij ook dit jaar weer enorm 
verrast met deze genereuze gift. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren 
hebben we nu zelf onze voorkeur 
voor bepaalde producten doorge-

geven om deze op reguliere uitgifte-
dagen aan de cliënten te geven”. Ook 
dit jaar heeft Jumbo een bijdrage 
geleverd. Bedrijfsleider Maurice van 
Goor: “Dit is zo’n goed initiatief dat 
wij als Jumbo Vinkeveen het pakket 
royaal hebben aangevuld”.

Overgedragen
De containers met de levensmid-
delen werden overgedragen aan 
Karin Schrama van de Voedselbank 
De Ronde Venen door Anco Gold-
hoorn. Hij sprak namens de gever die 

anoniem wil blijven: “Wij hopen dat 
de cliënten van de Voedselbank 
hiervan kunnen genieten. 
Bovendien moet er waardering uitge-
sproken worden richting Jumbo 
Vinkeveen. Zij hebben echt hard 
gewerkt om alles rond te krijgen en 
dat in de kersttijd. Dat is ook de reden 
dat we nu de eerste week van januari 
de producten overdragen. Namens 
de gever wens ik alle cliënten van de 
voedselbank een goed 2022 en 
spreek ook de hoop uit dat dit initia-
tief navolging krijgt”. 

Containers met levensmiddelen 
overgedragen aan de Voedselbank

UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Dagelijkse reguliere programmering 
Nieuwsronde - wekelijks
Vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur de hele week
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma. 
Vanaf elke woensdagavond een nieuwe a� evering.

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de uitzendingen door met daarin geschreven 
lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de gemeente en het 
weerbericht.

TV-programma’s 
In verband met onze winterstop zenden wij momenteel dagelijks ons RTV 
Ronde Venen jaaroverzicht uit. In vogelvlucht laten wij alle items, die in 
ons wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma Nieuwsronde 
gedurende het jaar 2021 zijn uitgezonden, nog eens voorbij komen. 
Binnenkort zal de reguliere programmering van Nieuwsronde weer 
hervat worden en zullen onze andere programma’s op onze zender te 
zien zijn. U kunt dan wekelijks in deze krant onze tv programmering voor 
de komende week kunnen lezen.

RADIO
Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Maandag 20.00-22.00 2generaties1geluid
Dinsdag 19.00-21.00  Echoes
Woensdag 20.00-22.00 HERRIESCHOPPERS
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 11.00-12.00 Zorg aan zet

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling) 
17.00-18.00  Paperback Radio

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen 

Overdracht van de containers met levensmiddelen aan Karin Schrama (Voedselbank) door Maurice van Goor (Jumbo) en Anco 
Goldhoorn (raadslid Ronde Venen Belang)
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Uithoorn - Na de succesvolle 
Kooyman Polderloop in de zomer 
van 2021 waren wij bij AKU vol 
enthousiasme gestart met de voor-
bereidingen van Uithoorns Mooiste 
de Loop 2022. Zelfs na het aankon-
digen van de nieuwe Covid-19 maat-
regelen in december 2021, van 
kracht tot 14 januari 2022, hielden 
wij vast aan ons plan om de loop 
door te laten gaan. Na de laatste 
persconferentie van de overheid op 3 
januari, voorlopig zonder versoepe-
lingen voor de sport, moest ook AKU 
de handdoek in de ring gooien en 

besluiten om Uithoorns Mooiste de 
Loop te verschuiven. AKU heeft in 
overleg met gemeente Uithoorn 
besloten om het grootste sporteve-
nement van Uithoorn te verplaatsen 
naar 24 april 2022. Wij gaan weer aan 
de slag om van Uithoorns Mooiste de 
Loop 2022 een groot- en gezellig 
loopfeest te maken. Volg de ontwik-
kelingen op www.aku-uithoorn.nl en 
www.uithoornsmooiste.nl. Uithoorns 
Mooiste de Loop maakt deel uit van 
het Zorg & Zekerheid Circuit, een 
circuit van 8 lopen - 
www.zorgenzekerheidcircuit.nl

Uithoorns Mooiste de Loop 
verschoven naar 24 april

Uithoorn - In tijden van Corona moet 
iedereen steeds creatiever worden. 
Om de jeugd toch te laten sporten 
heeft hockeyclub Qui Vive daarom in 
plaats van zaalhockeywedstrijden 
binnen, de jeugd afgelopen week 
buiten laten trainen en het afgelopen 
weekend “zaal”hockeywedstrijden op 
het buitenveld laten spelen. 
Alle zaalteams konden zich 
inschrijven om in het weekend van 
8/9 januari een wedstrijd te spelen 
op het aangepaste “zaal”veld. 24 van 
de 28 zaalteams hadden zich hier-
voor aangemeld. Een enkel team was 
vanwege de vakantie niet compleet 
dus de kinderen uit deze teams 
werden samengevoegd zodat ook zij 
lekker konden hockeyen. 

11 wedstrijden
Er werden in totaal 11 wedstrijden op 
2 dagen ingepland. De eerste 
wedstrijd op zaterdagochtend moest 
helaas worden afgelast vanwege 
nachtvorst. Deze wedstrijd wordt 
komende week ingehaald gezien ook 
deze kinderen graag een wedstrijdje 
willen spelen. De andere wedstrijden 
konden gelukkig allemaal doorgaan. 
Zaterdag was het wel koud en in de 
middag regenachtig, zondag werkte 
het weer lekker mee, maar het hele 
weekend stonden de kinderen 
enthousiast op het veld. Na a�oop 
stond er voor iedereen warme 
chocolademelk klaar om lekker even 
op te warmen. Er werden leuke 
wedstrijden gespeeld en ondanks 

Aangepaste zaalhockey-
wedstrijden bij Qui Vive

dat de ondergrond uiteraard anders 
is dan in de zaal, was het door de 
balken en zaalregels toch echt 
anders dan veldhockey. 

Buiten
Qui Vive wacht de nieuwe Corona 
maatregelen van aanstaande vrijdag 
af om te zien hoe de komende weken 
de trainingen en wedstrijden inge-
vuld gaan worden. Mocht er vanaf 
het weekend van 15 januari nog 
steeds niet in de zaal gehockeyd 
mogen worden, dan zullen er vaker 
trainingen en wedstrijden op het 
buiten “zaal”hockeyveld worden 
ingepland voor teams die dat graag 
willen. 
Voor de jongste jeugd staat de 
MidWinterCompetitie voor de deur. 
Ook hiervan hangt het er vanaf wat 
er uit persconferentie gaat komen en 
wat er wel en niet is toegestaan, mag 
maar anders zullen er ook voor deze 
kinderen onderlinge wedstrijden 
georganiseerd gaan worden, naast 
de trainingen die deze week weer 
voor hun gaan starten. Het belang-
rijkste blijft dat er gesport kan 
worden. Als dat met aanpassingen 
moet, zal Qui Vive er alles aan doen 
om dat ook nu weer op een goede 
manier in te gaan vullen. Ben je ook 
benieuwd naar hockey? Proe�essen 
kunnen weer worden afgesproken 
via proe�es@quivive.nl.
Ook voor de allerkleinsten (groep 1 
en 2) gaat na de voorjaarsvakantie 
het stokstaartjesblok weer van start. 
Stuur een mailtje voor verdere info 
naar stokstaartjes@quivive.nl.

LEZERSPOST

Dankzij de tomeloze inzet van de vervoer-
regio Amsterdam en de provincie Utrecht is 
lijn 130 gered. ‘t Is maar wat je redden 
noemt... 

De geschiedenis
Sinds mensenheugenis verplaatsen mensen 
zich tussen Uithoorn en Mijdrecht en alles 
wat daarvoor en daarachter zit. Ooit reed hier 
een bloeiende buslijn. Door allerlei ontwik-
kelingen “voor de reiziger” is het OV hier stap 
voor stap “ontwikkeld” tot een schim van wat 
het ooit was. Met dank aan de overheden die 
daar zo hun best voor hebben gedaan. 

Keerpunt?
De jongste ontwikkeling is het aanleggen 
van een heuse tramlijn van Amstelveen tot 
aan het oude station van Uithoorn. Zoals 
altijd is ook deze ontwikkeling voor de 
reiziger. Voor wie of wat anders zou je OV 
verzorgen? Grenzen, zoals de Amstel, 
bestaan niet voor reizigers, reizigers zijn net 
water, het stroomt naar het laagste punt. 
Reizigers stromen van Mijdrecht over de 
N201 en de busbaan verder langs Uithoorn. 
Het is een behoorlijk constante stroom, er 
stapt wel iets uit- en weer iets in- bij het oude 
station, maar dat is slechts marginaal, veruit 

de meeste reizigers zitten op het hele stuk 
van Mijdrecht naar Uithoorn in de bus. 

Is het een vraag of een weet?
Wel een beetje gek dat je voor die reizigers 
een tramlijn aanlegt en tegelijkertijd er niet 
voor zorgt dat ze gewoon kunnen blijven 
reizen. Gaat het eigenlijk wel om deze reizi-
gers met die tram? OF wordt de tram soms 
aangelegd om een probleem in Amsterdam 
op te lossen? Wat voor rol spelen die reizi-
gers? Noodzakelijk kwaad? Liever kwijt dan 
rijk? Last van? Had je ze nog niet opgemerkt 
tot ze aan de bel trokken? Hoe kon je op het 
idee komen om ze voor een paar maanden 
bij het straatvuil te zetten? Kon je niet 
bedenken dat een commercieel vervoerbe-
drijf zijn bussen zo weinig mogelijk stil laat 
staan en zo veel mogelijk laat rijden? Dat er 
dus gewoon geen rek in zit? En dit overkomt 
je niet voor het eerst... Had je er niet bij nage-
dacht dat je als verantwoordelijk veroorzaker 
(vervoerregio) van het ongemak (werkzaam-
heden) gewoon moet betalen voor wat je 
aanricht? Heb je gewoon maling aan de 
burgers? Zit je lekker op je pluche? Heeft de 
overheid nog niet genoeg ellende aangericht 
de laatste jaren? Kan je je voorstellen hoe 
burgers reageren op zo’n overheid? Maling 
aan hebben? Hoe ontspoort een democratie?
Aland van Valkenburg

Lijn 130 is gered!

LEZERSPOST

Bij alle positieve geluiden van onze bestuur-
ders over de aan te leggen Amsteltram wil ik 
toch enkele kanttekeningen plaatsen. Zodra 
deze tram 25 die nu nog van Station Zuid 
naar Amstelveen Westwijk rijdt doorge-
trokken is naar Uithoorn hebben we een 
verbinding gekregen die eigenlijk nergens 
heen gaat. Ik ben een cultuur liefhebber die 
nu in Amsterdam voor de deur van theaters, 
concertgebouw en musea wordt afgezet 
door bus 347. Zodra de tram gaat rijden 
verdwijnen de bussen. Tram 25 rijdt naar 
Station Zuid en dan... Iedereen die deze plek 
kent weet dat overstappen geen pretje is. 
Het waait er altijd en niets is overdekt. 
Halverwege de Beneluxbaan is overstappen 
op tram 5 mogelijk maar comfortabel is het 
allemaal niet. Dat de meeste buslijnen 
worden opgeheven is logisch want je moet 
en zal in die tram, de kosten moeten eruit, zie 
wat er met de Noord-Zuidlijn gebeurde en 
eerder met de invoering van sneltram 51 in 
Amstelveen. Misschien nog een (buurt) bus 
naar Amstelveen (markt, winkelcentrum en 
theater) maar een goede dienstregeling zal 
er niet inzitten. Gelukkig zijn er 
parkeergarages...

2024
Het duurt nog tot ver in 2024 dat de tram 
gaat rijden. In die tussentijd zijn de 
problemen met de huidige lijnen 5 en 25 
misschien opgelost. Dagelijks zijn er versto-
ringen met beide lijnen tot ontsporingen aan 
toe die opgevangen worden door bussen in 
te zetten die onttrokken worden aan de 
reguliere dienstregeling van het GVB in 
Amsterdam. Hoe gaat dat als er in Uithoorn 
trams stil staan wegens technische storingen 
aan wissels, materiaal of seinen? Waar komen 
die bussen dan vandaan? En hoe lang is het 
wachten daarop tot die hier zijn gearriveerd? 
Ik denk dat veel mensen die in Uithoorn 
wonen helemaal niet zitten te wachten op 
een tram die bedacht is door de Vervoers-
regio Amsterdam door mensen achter 
bureaus die misschien nooit in een tram of 
bus gezeten hebben. Ik ben van nature niet 
pessimistisch maar denk geregeld aan snel-
tram 51 die dagelijks uitval had en met veel 
te korte treinen reed. Nu rijdt lijn 25 al vaak 
met enkeltjes waar gekoppelde stellen 
volgens de dienstregeling ingepland staan. 
Wie herinnert zich nog de o�ciële opening 
van deze lijn die begon met een verstoring? 
Hoe gaat dat met die Amsteltram? Verder 
maak ik mij grote zorgen over de blaadjes op 
de rails bij het tunneltje onder de Zijdelweg.
Willem Veenstra, Uithoorn

Zorgen over de 
Amsteltram

Gevraagd:
Woon/werk �ets max €75,-. Tel. 
06-33930736
Te koop:
Disselbak voor caravan/vouw-
wagen/aanhanger €35,-. Ski’s merk 
Rossignol, lg 160 cm €10,-. Grote 
kippenvoerton €15,-. Bankschroef 
met tafelklem, bekbr. 4 cm, bekop. 
5cm €15,-. 
Weber barbeque op wieltjes, gril-
lopp. 54 cm €60,-. 
Nestkast voor gierzwaluw€15,-. 
4 Beachball batjes + 4 balletjes €10,-. 
6 Soepkommen, 6 mokken, 5 ko�e-
koppen, 6 schoteltjes, kunststof €5,-. 
Tel. 06-30022620

Te koop:
Combi magnetron €30,-. Tel. 0297-
285422
Te koop:
Emaille steek €20,-. Emaille ko�ekan 
€10,-. Muts Amsterdam €10,-. 
Schoolburo €25,-. Jaren ‘60 tafeltje 
€30,-. Racket €10,-. Delfts bl. castel 
€25,-. Lampet stel €25,-. Melkkoker 
€15,-. 4 Oude voorraadbussen €15,-. 
Kaasplank nw €5,-. Leest €10,-. Tel. 
06-51155631
Te koop:
Bruin ledikantje met matras 120 x 
60 cm €20-. Antilop Ikea kinderstoel 
wit €10,-. 
Tel. 0297-561053

Te koop:
Veel Playmobil o.a. ridders, paarden, 
wegwerkers, prinsessen, ook losse 
popjes en bootjes v.a. €3,-. Building 
blocks 500 bouwst. nw. in de doos 
met 3 platen €7,-. Veel lijkt op echte 
Lego v.a. €3,-. Barbiepoppen met 
kleertjes (hobby geweest)v.a. €3,-. 
IJzeren speelgoed auto’s v.a. €0,50. 
Tel. 06-25198434
Te koop:
Slaapbank, 1.40x2m €25,-. Grenen 
servieskast 1,7x1x0,5m €40,-. Rotan 
onderborden 6 groot/6 klein €10,-. 
Meisjes ijshockeyschaatsen verstelb. 
v.a. mt 36 €20,-. Easyglider Zandstra 
mt 30-35 €15,-. Tel. 0297-563165

Te koop:
Div. J.v. Haasteren puzzels 500 st. 1x 
gelegd €6,-. Tel. 06-10720126
Te koop:
Werkbank-hobbytafel-bureau van staal 
met 4 laden, lg 165 cm x br 75 cm x hg 94 
cm. Werkbank -hobby tafel-bureau van 
staal met 4 laden lg 165 x br 75 cm x hg 
94 cm €50,-. Tel. 0297-321942
Te koop:
Mooie sachs electra de luxe elektr. 
�ets, rijdt al zonder te trappen, met 
verzekering €450,-. Tel. 06-21551427
Gezocht:
Kunststof rijplaten 300x100 cm en 
300x50 cm. Tel. 0297-546902

Te koop:
Elektr. golfkar €100,-. Golftas 
met clubs en ballen €175,-. Tel. 
06-37005369
Te koop:
Grote  alminium altra trap 3 delig 30 tr 
€125,-. Tel. 0297-343602
Te koop:
Geheel zwart lederen eetkamer-
fauteuils, 4 st. i.z.g.st. v.v. wieltjes 
verstelb. rugleuning €225,-. Tel. 
06-12057521
Te koop:
Puzzels 1000 stukjes p.st. €1,-. Wasgij 
puzzel €4,-. 
Tel. 0297-568298

Te koop:
Samsung s8 mobile zwart 64gb 
i.z.g.st., incl. oplader, 2 usb connector 
en oortjes €50,-. Tel. 06-47816680
Te koop:
Werphengelset en visko�ertje 
met inhoud, allebei nog nw en in 
gesloten, orig. verpakking €10,-. Bijna 
vierkante spiegel, br 57 x hg 60 cm, 
afgeronde hoeken aan bovenzijde 
€5,-. Tel. 06-18072867
Te koop:
Tijdschriften national geographic. 
Jaargangen 2000, 2001, 2009 t/m 
2019, allen z.g.a.n. p.st. €3,-. Tel. 
06-42995919
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Volg ons op facebook
facebook.com/raaduithoorn

Colofon

Volg ons op twitter
@raaduithoorn

Kijk voor meer informatie
op uithoorn.nl of op de website

van de raad
https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl

Breng uw stem uit op
14, 15 of 16 maart 2022

Gemeenteraads-
VERKIEZINGEN

WEBSITES POLITIEKE PARTĲEN

Gemeentebelangen
www.gemeentebelangen.nl

VVD Uithoorn- de Kwakel
https://uithoorn.vvd.nl

DUS! Uithoorn en De Kwakel
www.dus-uithoorn.nl

CDA Uithoorn- De Kwakel
https://cdauithoorndekwakel.nl

Partĳ van de Arbeid Uithoorn/De
Kwakel

https://uithoorn.pvda.nl

Groen Uithoorn Uithoorn- De Kwakel
http://groenuithoorn.nl

Elke editie kiezen de partijen een eigen thema. Kijk voor alle speerpunten op de websites van de politieke partijen voor de volledige verkiezingsprogramma’s

Jeroen Brink

Een gezonde, groene leefomgeving

Onze gemeente is sterk gegroeid de
afgelopen jaren. Toch is nog steeds een
tekort aan betaalbare woningen. Er zal dus
gebouwd moeten worden waar dat kan.
De PvdA wil daarbĳ het wat dorpse karakter
van onze graag gemeente behouden.
Dat betekent bĳvoorbeeld: wel
appartementen, maar geen hoge woontorens
en geen extra ontwikkelingen in het
dorpscentrum die meer auto’s aantrekken.
Toerisme moet kleinschalig blĳven, want ons
dorp is er in de eerste plaats voor de
inwoners.

Zeker in een groeiende gemeente is het
belangrĳk dat inwoners zich verbonden
voelen met hun omgeving. Betrokkenheid en
samenhang zĳn voorwaarden om mee te
doen en bĳ te dragen aan de leefbaarheid,
bĳvoorbeeld als vrĳwilliger bĳ een van de
vele sportclubs en verenigingen. Er moeten
voldoende mogelĳkheden zĳn om elkaar te
ontmoeten en te leren kennen. Dat kan door
een uitnodigende openbare ruimte, door een
activiteitencentrum of buurthuis in elke wĳk
en een groene, gezonde leefomgeving.

Op ons groen moeten we zuinig zĳn. In een
steeds meer verstedelĳkte omgeving is het
heerlĳk om dichtbĳ huis te kunnen recreëren
en van de natuur te genieten. De
Coronacrisis laat ons zien hoe belangrĳk dat
is.

De klimaatverandering dwingt ons tot
aanpassing van de omgeving, een
omschakeling naar schone energie en een in
alle opzichten duurzame samenleving. Voor
de PvdA is een voorwaarde dat hierbĳ de
lasten eerlĳk verdeeld worden en iedereen
kan blĳven meedoen.

Lees ons hele verkiezingsprogramma op:
uithoorn.pvda.nl

André Jansen

Alweer 2022, een nieuw jaar!

Geschreven door:
Nienke Hoogenstraaten, kandidaat raadslid

Vooruitkĳkend naar natuurlĳk eerst onze
gemeenteraadsverkiezingen staan de
komende maanden van dit nieuwe jaar in het
teken van de campagne.
Samen met andere fractieleden heb ik het
verkiezingsprogramma mogen
meeschrĳven.

We gaan graag met jullie in gesprek over de
onderwerpen die jullie belangrĳk vinden. Dat
kan alles zĳn, dat is het leuke van de lokale
politiek.

Leefbaarheid vind ik een belangrĳk thema.
Wat bĳvoorbeeld voor mĳ als inwoonster van
De Kwakel belangrĳk is, is dat het bestaande
dorpshart intact blĳft met alle voorzieningen
die daarbĳ horen. Als fervent wandelaar en
fietser maak ik me ook graag hard voor het
behoud van het landelĳke karakter van
Uithoorn en De Kwakel.

Ik hoop daarnaast iets bĳ te kunnen dragen
aan het vinden van nog meer creatieve
oplossingen voor het sociaal domein, zoals
de jeugdzorg. Waar het om gaat is behouden
wat goed is en veranderen wat nodig is!

Jeroen Albers

GROEN UITHOORN, JA NATUURLĲK!

Wat groen is, moet groen blĳven. Wĳ
vinden dat we zuinig moeten zĳn op de
groene ruimte die we hebben in Uithoorn
en De Kwakel.

Juist tĳdens corona is gebleken hoe
belangrĳk het is om dicht bĳ huis te kunnen
wandelen, fietsen, spelen, sporten of andere
mensen te ontmoeten. De afgelopen
maanden hebben bezorgde inwoners ons
benaderd over de plannen voor bebouwing
van het Libellebos. Natuurlĳk zĳn wĳ tegen
elke vorm van bebouwing van het Libellebos!
Wĳ zullen deze plannen nauwlettend volgen.

Groene leefomgeving
Ook over het weinige groen in de nieuwbouw
wĳken hebben we vragen gekregen van
inwoners. Wĳ vinden dat bĳ de aanleg van
nieuwe woonwĳken en in het dorpscentrum
meer ruimte moet worden gereserveerd voor
openbaar groen.

Samen aan de slag
De inwoners van Uithoorn en De Kwakel
kunnen zelf bĳdragen aan een groene
leefomgeving. Wĳ pleiten voor minder
verharding in de tuinen. Elke tegel die wordt
vervangen door groen helpt, dit is belangrĳk
voor de waterafvoer en verbetering van het
bodemleven. Zo vinden insecten en vogels
weer een leefgebied.

Groen beleid
Wĳ vinden dat de gemeente meer gebruik
kan maken van de expertise van lokale
natuurorganisaties. Zĳ kunnen adviseren
over bĳvoorbeeld aanpassing van het
maaibeleid met meer aandacht voor insecten
en bĳen. Ook willen wĳ uitbreiding van de
bĳensnelweg ‘honey highway’ voor wilde
bĳen in Uithoorn laten opnemen in het
Groenbeleid van de gemeente.

Wilt u meer weten over onze plannen? Ga
dan naar onze website www.groenuithoorn.nl

Judith Beuse

DUS! (GroenLinks en D66) wil meer
betaalbare en passende woningen

Bestrĳding van de woningnood is één van de
belangrĳkste speerpunten van DUS! De
woningmarkt is door marktwerking een
verdienmodel geworden, terwĳl huisvesting
een recht is. DUS! wil een
woningbouwprogramma met woningen, dat
aansluit bĳ de behoefte van onze inwoners.

Wĳ willen daarom meer woningen in de
sociale huursector en meer goedkope huur-
en koopwoningen voor jongeren en ouderen
die kleiner willen wonen zoals
duplexwoningen. Ook wil DUS! meer
woningen in het middensegment om
doorstroming te bevorderen. Daarnaast
willen we ruimte voor initiatieven zoals ‘Tiny
Houses’ en ‘Knarrenhoven’.
Als DUS! hebben we het initiatief genomen
om ‘Zelfbewonersplicht’ in te voeren voor het
hogere segment. Het is immers
onacceptabel dat woningzoekenden worden
afgetroefd door beleggers die tegen
torenhoge prĳzen gaan verhuren!! Woningen
blĳven zo beschikbaar voor kopers die er zelf
gaan wonen.

We willen dat regelingen, die het mogelĳk
maken om woningen aan eigen
woningzoekenden toe te wĳzen, maximaal
worden ingezet. En we willen dat
hulpmiddelen zoals friendscontracten,
startersubsidies en de dienstverlening van
de seniormakelaars (die helpen ouderen om
een andere woning te vinden), beter
gecommuniceerd en meer ingezet worden.

Dit willen we organiseren door elke vier jaar,
met inzet van de behoefte-inventarisatie,
heldere en meetbare afspraken te maken
over het aantal woningen per categorie en
aanvullende beleidsmaatregelen. En via de
jaarlĳkse monitor, als gemeenteraad, de
resultaten gepresenteerd krĳgen met als doel
tussentĳds bĳ te sturen.

Dit alles met oog voor de balans tussen
wonen en natuur. Én met behoud van het
dorpse- en historische aanzien van Uithoorn
en De Kwakel.

Dorpen die ons verbinden

Nederland verandert en dat geldt ook voor
Uithoorn en De Kwakel.

De afgelopen 4 jaar hebben wĳ
ontwikkelingen in gang gezet die de
komende jaren in uitvoering zullen komen.

Het gaat dan bĳvoorbeeld om de
ontwikkeling van het oude dorp Uithoorn en
het kerkplein De Kwakel, de overgang naar
duurzame energie, omgaan met het
veranderend klimaat, invulling van het
woningtekort, onze mobiliteit, economische
bloei in de regio, maar ook om de invulling
van jeugdzorg, veel aandacht voor de
ontwikkelingen en milieuvergunningen van
Schiphol en de kwaliteit van onze
leefomgeving.

Dat alles tegen de achtergrond van de
Corona-crisis, waarbĳ we nog meer
waardering hebben gekregen voor onze
omgeving, onze vrĳheid en elkaar.

De VVD wil:

� veilig wonen in onze dorpen; wĳ zetten in
op versterking van politie en handhaving.

� onze dorpen zĳn schoon en groen; meer
inzet op groenvoorziening, meer aandacht
voor kwaliteit van water, grond en lucht.

� voor onze kinderen is het hier fijn en veilig;
er is ruimte om te spelen en om op te
groeien.

� onze ondernemers krĳgen de ruimte; van
horeca tot tuinder, van winkelier tot
sportvereniging.

� we bouwen huizen voor onze inwoners,
met aandacht voor het karakter van onze
dorpen.

Jan HazenHerman Bezuĳen

Veiligheid in de buurt

Het veiligheidsgevoel van onze inwoners is
de laatste jaren behoorlĳk op de proef
gesteld. Diverse (gewelds)incidenten en een
uit de hand gelopen jaarwisseling hebben
voor veel onrust in onze samenleving
gezorgd. Hoewel er inmiddels extra
maatregelen zĳn genomen, blĳven wĳ ons
zorgen maken en zien we graag dat er nog
meer gedaan gaat worden.

Om in de regio aandacht te kunnen krĳgen
voor veiligheidssituaties in onze gemeente,
is het belangrĳk dat er melding en/of aangifte
wordt gedaan bĳ de politie. Wĳ denken dat
de wĳkagent hier een belangrĳke rol kan
spelen als eerste aanspreekpunt voor
bewoners. Daarom vinden wĳ dat er meer
aandacht en bekendheid gegeven moet
worden aan de rol die de wĳkagent heeft.

De politie of de handhaving kan niet overal
tegelĳk aanwezig zĳn. Op plekken waar de
veiligheid als slecht wordt ervaren, kan
cameratoezicht dit wellicht verbeteren. Het
busstation is de eerste plek waar het op dit
moment wordt toegepast. Indien het hier een
positief effect oplevert, dan wil
Gemeentebelangen dat er onderzocht gaat
worden of dit op andere plekken ook kan.

Inwoners spelen een belangrĳke rol bĳ
veiligheid; zĳ zĳn de oren en de ogen van de
buurt. In veel wĳken houden inwoners elkaar
via sociale media of buurtgroepen op de
hoogte. Wĳ vinden het belangrĳk dat deze
vorm van sociale controle voor alle inwoners
bereikbaar is en zien graag dat de gemeente
waar nodig ondersteunt om bekendheid
hiervan te vergroten.

Welke partij krijgt uw stem?




