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Niet meer parkeren met een
camper aan de Ontspanningsweg
Mijdrecht - De afgelopen tijd
ontving de gemeente veel klachten
van inwoners over de camperplaatsen op het parkeerterrein bij
het Veenweidebad. Daarom besloot
de gemeente om deze 4 gratis
openbare camperplaatsen weg te
halen. Vanaf 19 januari 2022 is het
niet meer mogelijk hier gratis te
parkeren met een camper. Andere
plekken in De Ronde Venen waar
wel met een camper geparkeerd
kan worden zijn: Groene Hart
Camping in De Hoef, camping Botsholland in Waverveen en natuurkampeerterrein Amstelkade in
Wilnis.
Lisa wordt thuis en Brian in de klas door de burgemeester verrast met het nieuws

Lisa Rood en Brian Brocx voorgedragen
als nieuwe kinderburgemeesters
De Ronde Venen - Het college van B en W draagt Lisa Rood en Brian Brocx
voor als de nieuwe kinderburgemeesters. De gemeenteraad wordt
gevraagd de twee kinderen in die functie te benoemen. De verwachting
is dat Lisa en Brian in de vergadering van 10 maart worden geïnstalleerd.
Zij volgen de huidige kinderburgemeesters Sanne Wigt en Lucas Koorn
op. Voor Brian zijn sport en veiligheid belangrijke onderwerpen. Hij vindt
het belangrijk dat alle kinderen in De Ronde Venen kunnen sporten. Ook
wil hij ervoor zorgen dat kinderen voorzichtig omgaan met vuurwerk.
Lisa wil vooral in gesprek met andere kinderen in De Ronde Venen. Zij wil
graag van haar leeftijdsgenoten horen wat zij belangrijk vinden en hoe
zij tegen oplossingen aankijken.
Verrast door de burgemeester
In de week van 10 januari werden
Lisa en Brian verrast met hun uitverkiezing door burgemeester Maarten
Divendal. Hij bezocht Lisa, leerling in
groep 7 van de Paulusschool, thuis
in Abcoude met het nieuws. Brian
werd door de burgemeester verrast
in de klas. Hij zit in groep 7 van Sterrenschool Driehuis in Mijdrecht. Van
dat verrassingsbezoek is een leuk

filmpje gemaakt dat te zien is op
YouTube.
Lisa en Brian gekozen uit
verschillende aanmeldingen
Alle kinderen in De Ronde Venen die
dit schooljaar in groep 7 zitten,
konden zich aanmelden voor de
functie van kinderburgemeester. In
het najaar zijn scholen benaderd en
deden Sanne en Lucas via social

media een oproep aan kinderen om
zich aan te melden. In totaal
meldden zes kandidaten zich aan. Zij
vulden een aanmeldformulier in en
maakten een enthousiast filmpje om
zichzelf te presenteren. Burgemeester Maarten Divendal, die
samen met de meest betrokken
ambtenaren alle aanmeldingen las
en bekeek, besloot op basis daarvan
Lisa en Brian te kiezen. Maarten
Divendal: ,,Het was erg leuk om te
zien dat onze jonge inwoners zo veel
leuke ideeën hebben. Ook kunnen zij
hun ideeën prima onder woorden
brengen. Het was daarom lastig om
een keuze te maken, maar er is maar
plek voor twee kinderburgemeesters.
Ik, en samen met mij de wethouders,
kijken er naar uit om met Lisa en
Brian op pad te gaan. En alle
kinderen die zich hebben aangemeld
wil ik daarvoor heel erg bedanken.’’

dit neemt te veel tijd en middelen in
van de beschikbare handhavers.

Veel klachten
De kampeervoorzieningen van de
camperplaatsen aan de Ontspanningsweg zijn minimaal. De afgelopen jaren bleek dat deze voorzieningen niet aansluiten op de
wensen en het gedrag van de
gebruikers. Dit leidt tot vervelende
situaties. Zoals het dumpen van
afval, het legen van chemische
toiletten en ook liggen er uitwerpselen op straat. Om dit te voorkomen is handhaving nodig. Maar

Jammer
Wethouder Alberta Schuurs: “Het is
jammer dat we deze voorziening
moeten sluiten. De voorziening was
namelijk populair onder camperaars:
op sommige momenten stonden er
wel 15 campers. Maar zonder
kampeervoorzieningen leidde dit tot
situaties die niet de bedoeling zijn.
Gelukkig zijn er verschillende andere
plekken in de gemeente beschikbaar
met alle benodigde gemakken. Vanuit
onze recreatievisie staan we open
voor nieuwe beheerde plekken en
ontvangen wij graag voorstellen van
ondernemers.” Binnen de gemeente
zijn er verschillende locaties waar
mensen met een camper terecht
kunnen. Zie de campings hieronder:
• De Hoef: Groene Hart Camping, De
Hoef Oostzijde 119, 1426 AJ De
Hoef
• Waverveen: camping Botsholland,
Botsholsedwarsweg 17, 3646 AJ
Waverveen
• Wilnis: Natuurkampeerterrein
Amstelkade, Amstelkade 61, 3648
KA Wilnis

Auto uit de bocht bij
de Rondweg

Gestolen
voertuigonderdelen

Mijdrecht - Zaterdagmorgen is in
Mijdrecht aan de Rondweg, een auto
van de weg geraakt in een bocht. De
man reed over de Rondweg en reed
richting de Industrieweg. In de bocht
raakte de auto van de weg en kwam
tegen een lantaarnpaal tot stilstand.
Achter de lantaarnpaal zat een fikse
afgrond. De lantaarnpaal zorgde
ervoor dat de auto niet naar beneden
is rolde, maar terug kaatste op de
weg. De inzittenden raakten niet
gewond.

Waverveen – Donderdag jl heeft de
politie een grote hoeveelheid verduisterde goederen aangetroffen in
Waverveen. Er werd één verdachte
aanhouden. Een woordvoerder van de
politie laat weten dat zij deze
goederen op het spoor kwamen na
een uitgebreid onderzoek. In een
loods troffen zij een grote hoeveelheid
voertuigonderdelen aan. Ook was
daar een 33-jarige man uit Uithoorn
aanwezig. Hij is aangehouden. De
man wordt verdacht van heling.
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Uithoorn - De aanleg van de nieuwe
tramlijn tussen Uithoorn en Amstelveen Westwijk is officieel gestart.
Portefeuillehouder Gerard Slegers
van Vervoerregio Amsterdam,
wethouder van de gemeente
Uithoorn Jan Hazen en directeur
Remko Uenk van Dura Vermeer
gaven het officiële startsein voor de
start van de werkzaamheden. Naar
verwachting rijden de eerste reizigerstrams in de zomer van 2024. Reizigers zijn dan in minder dan een half
uur vanuit Uithoorn in Amsterdam.
Vorig jaar startten de voorbereidende werkzaamheden voor de
aanleg van de Uithoornlijn. Er werd
onder andere een tijdelijke bus open afrit van de busbaan naar de
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it oorn i n o fi iee ge tart
Amsterdamseweg aangelegd, de
grondlichamen voor het viaduct over
de N201 zijn geplaatst en er is voorbelasting op verschillende plekken
langs de spoordijk geplaatst. De
ombouw van de busbaan naar een
gecombineerde bus- en trambaan
ging eerder deze maand van start. De
vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen verwijderden een oud geluidscherm ten
teken dat de bouw officieel is gestart.
Betrouwbaar OV
“Als de Uithoornlijn straks klaar is, reis
je binnen een half uur vanuit
Uithoorn naar Amsterdam Zuid. Deze
eerste regionale tramverbinding is
echt uniek en sluit naadloos aan bij

Studiekeuzestress??
Regio - De eerste toetsweken in
aanloop naar het eindexamen zitten
er al weer op. Nu nog een leuke
studie vinden en je bent klaar voor je
volgende stap naar een MBO, HBO of
de Universiteit. Helaas is dat makkelijker gezegd dan gedaan voor een
gemiddelde scholier. Er is zoveel
aanbod – wat de nodige studiekeuzestress oplevert. Ondertussen
begint ook de tijd te dringen, omdat
aanmelden voor een studie vóór 1
april of 1 mei gedaan moet worden.
Heb jij ook nog geen idee wat je wilt
studeren of twijfel je nog? Begrijpelijk, dat vindt ook Studiekeuzecoach
Rose-Marie Lucas van Rooskleurig

Coaching: “het is best moeilijk om op
jeugdige leeftijd te kiezen voor een
studie en te bedenken wat voor werk
je later wilt gaan doen, iets waarmee
veel scholieren worstelen.
Een studiekeuze maken is iets heel
persoonlijks en een belangrijke
beslissing - je studie is het begin van
je loopbaan”. Hoe weet je en hoe ga
je uitzoeken welke studie er het
beste bij jou past? Hoe kies je? Rooskleurig Coaching helpt jou daar
graag bij en biedt daarvoor een
persoonlijk en intensief studiekeuzetraject van circa 6 tot 8 weken aan.
Bedoeld voor scholieren die een
MBO, HBO en WO studie gaan kiezen.
Rose-Marie: “Om te weten welke

IVN-Lezing ‘Tiny Forests en Waterberging’
Regio - U heeft er vast al eens iets
over gehoord: Tiny Forests. Er
verschijnen berichtjes in de krant
over kinderen die een Tiny Forest
aanleggen. Uithoorn heeft er nu vier.

De Ronde Venen drie.
Maar wat is het precies en hoe
helpen ze bij waterberging?
In ons veranderende klimaat krijgen
we steeds meer te maken met

extreme weersomstandigheden:
droogte en slagregens bijvoorbeeld.
Onze steden bestaan uit stoepen,
stenen en straten. We hebben onze
steden en dorpen zo dicht getegeld

de toekomstvisie van de Vervoerregio Amsterdam: hoogwaardig
openbaar vervoer voor iedere
reiziger,” zegt Gerard Slegers over de
tramlijn, die lijnnummer 25
meekrijgt. Ook de Uithoornse
wethouder Jan Hazen is blij met de
komst van de tramlijn: “Er is straks
een snelle, veilige en ongestoorde
verbinding met Amsterdam voor
onze bewoners. Die hebben daarmee
toegang tot het nationale vervoersnet. Bussen staan steeds vaker in de
file, de tram heeft daar geen last van.
Uithoorn mag blij zijn met de tram!”
Aandacht voor omgeving,
verkeer en OV
Om de hinder voor de omgeving, het

verkeer en het openbaar vervoer in
Uithoorn te beperken werkt Dura
Vermeer volgens een zorgvuldige
aanpak. Directeur Remko Uenk licht
toe: “Als Dura Vermeer willen we
hinder zoveel mogelijk beperken. Dat
doen we door hinder aan de bron
aan te pakken. Bijvoorbeeld door
palen niet te heien maar te boren,
want boren geeft minder trillingen
en minder geluidsoverlast. Ook
veiligheid vinden we heel belangrijk.
Daarom rijden we zo min mogelijk
door de bebouwde kom en zoveel
mogelijk over de spoordijk en de
busbaan.” Communicatie met de
omgeving speelt een belangrijke rol
in de projectaanpak. Zo zetten zowel
het projectteam als het bouwbedrijf
verschillende communicatiemiddelen in om bewoners en geïnteresseerden te informeren en de gelegenheid te geven het project te
volgen en eventuele meldingen –
suggesties, vragen of klachten –
direct door te geven.
Amsteltram
De aanleg van de Uithoornlijn is
onderdeel van de Amsteltram: de
gehele tramlijn tussen Uithoorn en
Amsterdam Zuid. Naar verwachting
is de hele Amsteltram in de zomer
van 2024 in gebruik. De aanleg van
de Uithoornlijn wordt gerealiseerd
door de Vervoerregio Amsterdam, de
gemeenten Uithoorn en Amstelveen,
de provincie Noord-Holland, de
directie Bijzondere Projecten van de
gemeente Amsterdam en aannemer
Dura Vermeer. Alle informatie over
het project is te vinden op
www.uithoornlijn.nl.

studie het beste bij jou past, is het
belangrijk om te weten wie je bent,
wat je kunt, motiveert en wat je nou
echt wilt - nu en in de toekomst.
Samen kijken we welke studies
hierop aansluiten, zodat je verzekerd
bent van een bewuste, weloverwogen studiekeuze en gemotiveerd
bent om te gaan studeren”. Daarnaast
zijn er - als gevolg van corona - meer
eerstejaarsstudenten die stoppen
met hun studie, aldus diverse
studentenorganisaties. Zij maken
zich grote zorgen over de gevolgen
van de noodgedwongen invoering
van online onderwijs en het goed
kunnen oriënteren op een studie. Het
studietraject is daarom ook geschikt
als je al studeert en twijfelt over je
studie: stoppen of doorgaan? Wat

een lastige beslissing kan zijn. Hierbij
wordt eerst gefocust op vraag of je
écht wilt stoppen met je studie en
wat er vervolgens nodig is om je
goed te heroriënteren op nieuwe
studies.

dat het oventjes worden. Het regenwater overbelast onze riolen. Het
planten van kleine bosjes kan
uitkomst bieden. Het kan een Tiny
Forest zijn zo groot als een tennisveld. Maar ook al is het maar 5 vierkante meter in je eigen tuin.
Inheemse bomen zorgen voor meer
biodiversiteit, drinken en
verdampen regenwater en
verkoelen daarmee stad en dorp.
Met het planten van kleine bosjes
werken we aan waterberging en
maken we onze wijken een levendige omgeving die goed is voor
mens en natuur. In de lezing hoort u
van Daan Bleichrodt hoe de Tiny
Forests in Nederland worden
gemaakt, wat het belang is van
waterberging en hoe de Tiny Forests
daarbij helpen. Daan Bleichrodt
werkt als trainer, productontwikkelaar en projectleider voor IVN
natuureducatie.

Lezing ‘Tiny Forests en Waterberging’
door Daan Bleichrodt van IVN
Locatie: NME-centrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Datum:
1 februari 2021, 20.00 uur. Informatie:
Catherine van de Graaf, 06 55715014.
I.v.m. Corona kunt u deze lezing
alleen bijwonen als u zich van te
voren aanmeldt via de website van
IVN: https://www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn/activiteiten/ivn-lezing-tiny-forests-enwaterberging. Daar kunt u een
aanmeldingsformulier invullen. Bij
binnenkomst checken we uw
aanmelding en QR-code. Daarna gaat
u direct in de zaal zitten. De stoelen
staan op ruime afstand van elkaar. Wij
willen graag dat ook meer kwetsbare
belangstellenden kunnen deelnemen. Daarom vragen wij u, vóór u
naar het NME-centrum komt een zelftest te doen en in het NME-centrum
een mondkapje type 2 te dragen.

Rose-Marie Lucas van Rooskleurig
Coaching is Noloc Gecertificeerd
Register Loopbaan Professional en
een begrip in de regio. Ze geeft de
studiekeuzecoaching online of fysiek.
Iets voor jou, je dochter of zoon?
Stuur dan een whatsapp/ bel met
06-53 135015 of stuur een e-mail aan
info@rooskleurigcoaching.nl Meer
informatie vind je op www.rooskleurigcoaching.nl
Zie ook advertentie in deze krant.
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Gemeentebelangen: snel nieuwe
ruimte-voor-ruimte regeling
Uithoorn - Veel inwoners van onze
gemeente werken lokaal of in de
regio. “Er zijn veel arbeidsplaatsen te
vinden bij de kwekerijen en veiling
gerelateerde bedrijven in De Kwakel
en daar moeten we zuinig op zijn.”
Aan het woord is Ruud Hogenboom,
kandidaat op de lijst voor Gemeentebelangen. “Het is daarom noodzakelijk om de ondernemingen in de glastuinbouw en sierteelt de ruimte te
geven om keuzes te kunnen maken
voor hun eigen toekomst.”
Hogenboom geeft aan dat het
belangrijk is dat er regionaal overlegt
wordt: “In de samenwerking binnen
Greenport Aalsmeer wordt onder
meer gekeken naar de vitaliteit en
toekomstbestendigheid van de
aanwezige bedrijven in de regio.
Door samen te werken op het gebied
van scholing, kunnen er bijvoorbeeld
leer/werkplekken voor jongeren

worden gecreëerd. Daarnaast is er
gekeken welke glastuinbouwgebieden nog voldoende perspectief
hebben en welke niet.”
Woningbouw
Door gebruik te maken van de
provinciale ruimte-voor-ruimte regeling, heeft de gemeente Uithoorn
samen met eigenaren mooie resultaten bereikt. Voorbeelden hiervan
zijn de woningbouw aan de Iepenlaan en in De Rietkraag naast KDO.
“De gebiedsvisie voor o.a. de Ruilverkaveling laat zien dat veel ondernemers duidelijkheid willen over wat zij
mogen met hun gronden in de
toekomst. De ruimte-voor-ruimte
regeling is hier bij uitstek een hulpmiddel om nieuwe ontwikkelingen
voor onze gemeenschap en de
ondernemers mogelijk te maken.”
“Wij vinden het daarom erg jammer

Veiligheid is de basis!
Uithoorn - Je veilig voelen in je huis,
je wijk en daarmee in je gemeente is
een vereiste. De afgelopen tijd lijkt
onze gemeente echter steeds onveiliger te worden. Straatverlichting die
niet brandt en gewoekerd groen dat
tot onveilige (verkeers)situaties leidt.
Onrust op straat, woninginbraken
en aan het eind van 2021 zelfs het
afsteken van zeer zwaar vuurwerk.
De VVD is ervan overtuigd dat veiligheid de basis vormt voor het welzijn
van haar inwoners en ondernemers.
We spreken Martine Cranendonk, zij
staat op de kieslijst van de VVD, heeft
opgroeiende kinderen en maakt zich
zorgen over de veiligheid in de
gemeente. “Mijn kinderen gaan
straks hun eigen keuzes maken en
ik ben ervan overtuigd dat een

veilige omgeving daaraan bijdraagt.
Naast de basisveiligheid op straat,
zoals brandende verlichting en goed
onderhouden groen, heeft onze
gemeente steeds meer te maken met
stadsproblematiek. We moeten daar
tijdig op ingrijpen om te voorkomen
dat dat uit de hand loopt. De VVD
pleit dan ook voor meer zichtbaarheid van politieagenten en
BOA’s. Zichtbaarheid op straat zorgt
voor een preventieve werking,
waarbij noodzakelijke handhaving
het sluitstuk is. De wijkagenten
moeten zichtbaar voor en bekend
zijn bij de inwoners. Hiernaast
kunnen inwoners overigens ook zelf
bijdragen aan het verbeteren van de
veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het
melden van die scheefliggende

dat de provincie Noord-Holland deze
regeling heeft afgeschaft en vinden
dat Uithoorn er bij de provincie op
moet aandringen om zo snel mogelijk met een nieuwe regeling te
komen,” besluit Hogenboom.

Knotten voor kinderen in het
Enge Bos

stoeptegel, maar ook die straatverlichting die (weer) stuk is. Dit alles
draagt bij aan het samen veilig
houden van onze gemeente. Als
gemeenteraadslid wil ik mij daarvoor
inzetten, zodat inwoners en ondernemers een veilige omgeving
hebben en houden. Zo kunnen ook
mijn kinderen veilig opgroeien en
goede keuzes maken.” Is veiligheid
voor u ook een speerpunt?

Gevelklok De Rede kroon op het werk
Uithoorn - Wie er onlangs is langsgekomen, heeft het vast al gezien. De
steigers om het indrukwekkende
pand De Rede aan de Amstel zijn
verwijderd en de gevel is goed zichtbaar. De symbolische onthulling van
de gevelklok op woensdag 19 januari
zorgde voor een passend spektakel.
Met De Rede heeft Uithoorn er een
plek voor stijlvol wonen en laagdrempelige ontmoetingen bij. De gevelklok pronkt bovenop het pand dat 30
prachtige huurappartementen omvat,
waarvan de meeste op de Amstel
uitkijken, een havenkantoor en een
grote bibliotheek waar iedereen
straks kan binnenlopen. Wethouder
Hazen zegt trots te zijn op het resul-

taat en kijkt nog even terug op de
lange weg die hieraan vooraf ging.
Van een failliete eerste ontwikkelaar
tot een herontwerp met een nieuwe
formule. “De gesprekken met de
bouwer en met de buurt, die onvermijdelijk overlast had van de bouwactiviteiten in het centrum, waren niet
altijd eenvoudig. Maar uiteindelijk
staat er wel echt iets waardevols. Met
de bibliotheek als dorpshuiskamer,
waar de hele buurt én Uithoorn hopelijk plezier van gaat krijgen.” Directeur
projectontwikkeling Arjan van
Meijeren van Van Wijnen: “De naam
‘De Rede’ staat voor denkvermogen
en leren. Dat kenmerkt niet alleen de
functie van het gebouw, maar ook het

ontwerp- en bouwproces. We hadden
veel aan elkaar en hebben steeds alle
belangen voor ogen gehouden.” De
huurappartementen van De Rede zijn
aangekocht door Altera Vastgoed en
hebben inmiddels allemaal een
huurder gevonden. Dat een groot
deel van de nieuwe bewoners is
afkomstig uit Uithoorn zelf of uit
omliggende gemeenten; daar is de
gemeente blij mee, aldus wethouder
Hazen. Verder is De Rede duurzaam
gebouwd: volledig gasloos door
verwarming met bodemwarmte.
Gevelklok loopt precies op tijd Tijd
voor de gezamenlijke onthulling: met
een klap op de knop starten
wethouder Hazen en Van Meijeren
een licht- en geluidsshow in de klokkentoren. Helaas zonder publiek,
maar de in het donker verlichte klok
zal voortaan voor iedereen in de wijde
omgeving te zien zijn. Dit bijzondere
uurwerk is gps-gestuurd en loopt
daardoor altijd op tijd. Een mooie
kroon op het bouwproject De Rede
dat ook (ondanks twee coronabouwjaren) volledig op schema loopt. De
bibliotheek start in februari met de
afbouw van de binnenruimte. De
appartementen zullen naar verwachting in maart opgeleverd worden.
Wethouder Hazen: “We kunnen haast
niet wachten!”

De Kwakel – Gezocht: stoere meisjes
en jongens die wilgen willen knotten
in het Enge Bos. Het Enge Bos bevindt
zich achter de kwekerij van Drechtdijk
47 in de Kwakel. Ben jij tussen de 8 en
12 jaar en hou je ervan om lekker
buiten bezig te zijn; kom dan op 5
februari knotten. Ze beginnen om
13.30 en stoppen om 15.30. Het
knotten gebeurt onder begeleiding
van het IVN en de knotgroep

Uithoorn. De knotgroep zorgt voor
zagen, knippers en trapjes. Jij moet je
vooral warm aankleden en beschermende handschoenen aantrekken.
Jeanette zal, als jullie moe zijn van het
knotten, in haar theehuisje in het bos,
zorgen voor wat te drinken en iets
lekkers. Wil je meedoen stuur dan
een mailtje naar anjadekruijf@
outlook.com of lia.rademaker@gmail.
com. De activiteit is gratis.

CDA Uithoorn: Coronaherstelplan voor ondernemers
Uithoorn - Het CDA uithoorn-De
Kwakel is zich goed bewust van de
impact die de Corona pandemie ook
heeft op de ondernemers van
Uithoorn. Het ziet er naar uiot dat de
economie langzaam maar zeker weer
uit het slop komt en dat nu de
Horeca weer open kan gaan er licht
in de tunnel merkbaar is.
Het CDA wil dan ook graag dat de
gemeente met een herstelplan komt
om door de coronacrisis getroffen
ondernemers te ondersteunen en de
lokale economie een impuls te
geven. Dit mede naar aanleiding van
verschillende hulpvragen en opmerkingen van lokale ondernemers.
De partij heeft hiertoe schriftelijke
vragen gesteld aan het college van
B&W. In dit coronaherstelplan moet
onder andere aandacht zijn voor
coulance met vergunningen en een
eerlijke kans voor plaatselijke ondernemers bij gemeentelijke aanbestedingen. Ook vraagt het CDA om

coronasteungelden die nog niet zijn
uitgegeven alsnog in te zetten ter
ondersteuning van bedrijven.
De partij pleit bovendien voor het
aantrekken van nieuw ondernemerschap om leegstand tegen te gaan
en het vestigingsklimaat te verbeteren, en hiervoor begeleiding en
coaching beschikbaar te stellen.

LEZERSPOST
Zo kan het ook!
Zondag 23 januari is er een wandeltocht uitgezet rondom De Kwakel. De
derde op rij. Dit wordt georganiseerd door een groep die zich inzet voor
de gemeenschap. Er is grote belangstelling voor iedere keer wanneer dit
georganiseerd wordt. De wandeling brengt de deelnemers op plekken
waar ze normaal niet kunnen wandelen. Er zijn plaatsen om even bij te
komen een hapje en een drankje en het hoog nodige te doen. Allemaal
geregeld en uitgevoerd door deze enthousiaste groep met de hulp van
vrijwilligers die een afspiegeling zijn van de samenleving. De leeftijd varieert van 13 tot in de 70. Soms loopt het even spaak. Dan komen de deelnemers in actie en helpen een handje. Een voorbeeld: door drukte was de
aanmeld tafel even niet bezet. Er stond een groep dames te wachten die
dachten dat kunnen wij ook wel zelf. Keurig zichzelf van de lijst gestreept
en geld in de bak gedaan die er voor stond (onbeheerd!!) met een boekje
erop. Nog een voorbeeld: de koffie en taart zijn op; niemand klaagt
iedereen is heel gemoedelijk aan het wachten en kletst met elkaar tot er
weer voorraad is. Is dit typisch De Kwakel.? Naast al het negatieve in de
wereld is er van tijd tot tijd ook iets moois. Iedereen heeft er van genoten
om lekker in de frisse lucht samen bezig te zijn.
Gertie van der Meer

AutoMaatje voor vervoer naar de
vaccinatielocatie

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag
woensdag
vrijdag

08.30-12.30 uur
15.30-20.00 uur
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 voorlopig 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 telefonische 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

Heeft u een oproep ontvangen om een boosterprik te laten zetten?
Bent u minder mobiel en heeft u geen vervoer naar de vaccinatielocatie? Dan kan ANWB Automaatje helpen. Tegen een kleine kilometervergoeding 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. 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 tevoren aanmelden bij ANWB Bij het vervoer worden de coronamaatregelen van het RIVM gevolgd. Mondkapjes zijn dus verplicht en de voertuigen worden na elke rit ontsmet.
AutoMaatje Uithoorn via (0297) 30 31 03 (maandag t/m donderdag
van 9 tot 12 uur). Chauffeurs die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen zich hier ook aanmelden. Meer informatie vindt u op
www.automaatje-uithoorn.nl.

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

Omikron-variant in Amsterdam
Vanaf 2 december worden er door GGD Amsterdam en het Amsterdam
UMC steekproefsgewijs monsters uit de GGD/teststraten onderzocht
op de nieuwe Omikron-variant. Hiermee kan goed zicht worden gehouden op de aanwezigheid en verspreiding van deze nieuwe besmettelijkere variant in de regio Amsterdam. Op dit moment is de Omikronvariant in de steekproef nagenoeg 100% en schommelt dagelijks tussen ongeveer 95% en 100%.
Cijfers gemeente Uithoorn
Week 2

Week 1

Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 10% hoger dan de week
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg naar
41,2% ten opzichte van de voorgaande week.

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

Week1

Redactie

Absoluut
1.427

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

/100.000 inw
1.539

Absoluut
389

/100.000 inw
1.288

Cijfers gemeente Uithoorn

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

-

-

(Booster) vaccinatie

Openbare vergaderingen welstandscommissie

Commissievergaderingen

-

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

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 736.881 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 22.524 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
De vaccinatie-opkomst is 79,8%. Tot nu toe hebben 348.093 inwoners
van Amsterdam-Amstelland van 18 jaar en ouder een boosterprik bij 1e en 2e prik
de GGD gehaald. We wachten nog op de gegevens van boosters ge- Inwoners in de regio kunnen nog steeds een 1e of 2e prik krijgen. U
zet door externe zorginstellingen.
kunt een afspraak maken via het landelijk contactcentrum van GGDGHOR-NL of gebruik maken van de vrije inloop op de locaties Buikslotermeerplein, Anton de Komplein, Plein 40-45 en Amstelveen..
Uithoorn
Volledig
Booster
Vaccinatie nog
gevacc.
niet gepland
Booster
Week 2
40%
45%
14%
U kunt op afspraak een booster halen op de vijf locaties in AmsterdamWeek 51
67%
17%
14%
Amstelland. Afspraken kunnen gemaakt worden wanneer iemands
leeftijd / geboortedatum aan de beurt is, via het landelijk contactcenPositief geteste personen
trum of www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Zorgmedewerkers komen
In week 2 (10 januari t/m 16 januari) is het aantal positief geteste men- ook in aanmerking als zij een brief hebben gehad van hun werkgever
sen in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 20% vergeleken met (zorginstelling), via een speciale bellijn.
de week daarvoor. In alle gemeenten nam het aantal meldingen toe
ten opzichte van de voorgaande week.

Absoluut
465

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.

-

-

Actuele coronacijfers
gemeente Uithoorn week 2

Ruimte huren?

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

Handige links en informatie:

Week 2
/100.000 inw
4.724
1.169

Absoluut
3.870

/100.000 inw

Maatregelen

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat
iedereen de basisregels blijft volgen. Bekijk alle actuele maatregelen
via: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen
Gebruik mondkapje
Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen coronatoegangsbewijs 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

Quarantainecheck
Misschien heeft u zelf klachten of bent u in de buurt geweest van iemand 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 voorkomen. Door in quarantaine te gaan voorkomt u dat anderen besmet raken. Ook als u gevaccineerd bent
kunt u het virus doorgeven. Doe
de check om te weten of u in quarantaine moet en wanneer u zich
moet laten testen. Ook als u gevaccineerd of hersteld bent. www.
quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Er is nog plek: jeugdhulptraining Piep zei de Muis

Werk in uitvoering
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.

Piep zei de Muis is een training
voor kinderen die thuis of in hun
directe omgeving met stress of
spanningen te maken hebben
(gehad). Piep is een leuke handpop die vertelt over wat hij allemaal meemaakt. Hij nodigt kinderen uit om voor allerlei situaties een oplossing te zoeken: bijvoorbeeld wat doet uw kind als
het verdrietig is? Kinderen leren
om gemakkelijker met hun eigen
emoties en de situatie thuis om
te gaan en leren dat het niet hun
schuld is.
De training is van dinsdag 8 maart
2022 om 15.15 uur tot dinsdag

21 juni 2022 om 16.45 in de Bredeschool Legmeer / De Dolfijn,
Randhoornweg 31, Uithoorn.
Daarnaast staat het positief bekrachtigen van het kind centraal
en wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld. Onder begeleiding
van twee enthousiaste trainers
zorgen zij ervoor dat Piep zei de
Muis voor elk kind als een feestje voelt!
Voor de ouders zijn er 4 bijeenkomsten waarbij de focus ligt op
psycho-educatie en het betrekken
van de ouders bij de the a s aar
de kinderen aan gewerkt hebben.
Meer informatie: www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen

WWW.UITHOORN.NL

In 2022 iedereen met een laag
inkomen een energietoeslag
kan krijgen? Dat is een bedrag
van tweehonderd euro. Met dit
extra geld kunt u een deel van
de energiekosten betalen. De
gemeente betaalt dit bedrag uit.
Aanvragen energietoeslag
Inwoners met een bijstandsuit-

kering krijgen dit bedrag automatisch op de rekening gestort.
U hoeft het niet aan te vragen.
De bedoeling is dat u de energietoeslag in maart op de rekening krijgt. Heeft u een andere uitkering, een laag inkomen
met een betaalde baan of eigen bedrijf, of een laag pensioen? Dan moet de energietoeslag zelf aangevraagd worden.
Dit kan binnenkort.

Op dit moment is de gemeente nog druk bezig om dit mogelijk te maken. Houd de website van de gemeente Uithoorn in
de gaten voor meer informatie over dit onderwerp.

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds
Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende 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 verlengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de
gemeentepagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden voor de Uithoornlijn. Omwonenden van de werkzaamheden op de verschillende locaties, worden op de hoogte gebracht via
bewonersbrieven. Alle werkzaamheden rond deze locatie kunt u teruglezen via www.uithoornlijn.nl.

Vraag voor 26 maart 2022 subsidie aan bij het Burgemeester
Kootfonds.
Wie kan subsidie aanvragen
Sti hting urge eester ootonds verleent inan i le steun
aan verenigingen, instellingen, organisaties en personen die binnen
de gemeente Uithoorn (Uithoorn

én De Kwakel) werkzaam zijn op
het gebied van sport, cultuur en
sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zij kunnen op grond van
hun a tiviteiten n nan i le positie, aanspraak maken op steun
van de stichting.
Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
a tele onis he a spraak 0 . 0-10. 0 uur via 029

Betrouwbaar OV
“Als de Uithoornlijn straks klaar is, reis je binnen een half uur vanuit Uithoorn naar Amsterdam Zuid. Deze eerste regionale tramverbinding is
echt uniek en sluit naadloos aan bij de toekomstvisie van de Vervoerregio Amsterdam: hoogwaardig openbaar vervoer voor iedere reiziger, egt Gerard Slegers over de tra lijn, die lijnnu
er 25 eekrijgt.
Ook de Uithoornse wethouder Jan Hazen is blij met de komst van de
tramlijn: “Er is straks een snelle, veilige en ongestoorde verbinding met
Amsterdam voor onze bewoners. Die hebben daarmee toegang tot het
nationale vervoersnet. ussen staan steeds vaker in de le, de tra
heeft daar geen last van. Uithoorn mag blij zijn met de tram!”. Meer lezen: www.uithoornlijn.nl
WERKZAAMHEDEN
Wandelpad Spoordijk in de bocht afgesloten
vanaf maandag 24 januari
et andelpad op de Spoordijk in de bo ht bij ederik uitendijks
afgesloten vanaf maandag 24 januari tot eind april 2022. Er worden
werkzaamheden uitgevoerd voor het beschermen van een grote waterleiding die onder de toekomstige busbaan ligt. Omwonenden kunnen geluid- en trillingshinder ervaren van het geluid van de damwandmachine en de generator tussen 31 januari en 16 februari 2022.
Werkzaamheden busbaan tussen Boerlagelaan
en Uithoorn Centrum
Vanaf januari wordt de bestaande busbaan omgebouwd naar een geo bineerde bus- tra baan aar o el bussen als tra s kunnen rijden. 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. Ook wordt er een nieuwe halte gebouwd en wordt de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn
Centrum uitgebreid met veertig plaatsen. De looproute naar bushalte
Uithoorn Centrum verandert tijdelijk, deze wordt aangegeven op borden. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website van
de vervoerder
.s ntusutre ht.nl dienstregeling.
Om-en-om-regeling Amsterdamseweg
Het bestaande viaduct over de Amsterdamseweg wordt geschikt gemaakt voor het gebruik van zowel de bus als de tram. De randen van
het viaduct worden aangepast en daarnaast worden leuningen geplaatst. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren wordt tussen
maandag 17 en vrijdag 28 januari 2022 in twee fases de helft van de
A sterda se eg a gesloten. Ge otoriseerd verkeer rijdt et aangepaste snelheid via een om-en-om-regeling (verkeer maakt om en om
gebruik van dezelfde rijbaan) langs de afzetting. Fietsers worden tijdelijk naar n kant van de eg geleid, het etspad onder het viadu t is in
de e periode een t eeri htings etspad. Er orden verkeersregelaars
ingezet om het verkeer in veilige banen te leiden. De hoogtebegrenzer
van het viaduct is in deze periode tijdelijk verwijderd.
Verwijderen bomen en groen: Wederik en Aan de Zoom
Tussen 10 januari en eind februari 2022 worden de (laatste) bomen
in de straat Aan de Zoom verwijderd en in de bocht bij Wederik. Deze
werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd.
Meer informatie
Heeft u vragen? Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Ziet u een onveilige situatie rondom de aanleg van de
tra lijn Gee dit door aan de ithoornlijn
kunt hen bereiken via
www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of (020) 470 40 70. Via de
ebsite kunt u i h aan elden voor een auto atis he e ailnoti atie 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.

Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen
in normale uitgaven. Die moeten
betaald kunnen worden uit de nor-

male inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
Beslissing
De subsidieaanvragen worden in
april 2022 door het bestuur van
Sti hting urge eester ootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van
de beslissing.
Contact
Voor meer informatie, neem
contact op met de heer T.J.J.
S hrandt, tel. 029 51 1 5.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
n de e rubriek vindt u ogelijk bou plannen o 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)
51 111. kunt ook ailen ge eente uithoorn.nl. vindt de o i le
ededelingen en bekend akingen ook op
.uithoorn.nl en op https
oek.o ielebekend akingen.nl

BOUW UITHOORNLIJN OFFICIEEL GESTART
De aanleg van de nieuwe tramlijn tussen Uithoorn en Amstelveen
est ijk is o ieel gestart. orte euillehouder Gerard Slegers van
Vervoerregio Amsterdam, wethouder van de gemeente Uithoorn Jan
a en en dire teur e ko enk van ura er eer gaven het o i le startsein voor de start van de werkzaamheden. Naar verwachting rijden de eerste reizigerstrams in de zomer van 2024. Reizigers zijn dan
in minder dan een half uur vanuit Uithoorn in Amsterdam.

vóór 26 maart 2022 een onderbouwde subsidieaanvraag in
via het aanvraagformulier op
.uithoorn.nl. Stuur ook een
o re ent ogelijk in i ht in de nan i le positie van de aanvrager mee. De aanvraag stuurt u
aan bkf@uithoorn.nl t.a.v. de heer
. . . S hrandt.

51 111.

Ter inzage
edereen kan stukken inkijken die ter in age liggen. it kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het geeentelijk in or atie entru in de hal van het ge eentehuis. So s liggen de stukken ook ergens anders ter in age. n dat geval ordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht?
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de
ge eente ithoorn, tel. is 029 51 111.
Zienswijzen
edereen kan iens ij en kenbaar aken. Als dit ogelijk is, al dit in
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burge eester en ethouders van ithoorn ostbus , 1 20 AA ithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen
binnen de spe i ek genoe de ter ijn in de e bekend akingstekst een
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders
ostbus , 1 20 AA ithoorn .
Bezwaren
ent u het niet eens et een beslissing van de ge eente So s kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen
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 opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik
ordt ge aakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor iening orden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 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 bestuursre ht van de e htbank, ostbus 5 50, 10 0 A A sterda o digitaal via https loket.re htspraak.nl. oor de behandeling van u beroepss hri t brengt de re htbank gri ekosten in rekening. et besluit aartegen 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 ordt ge aakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor iening orden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondisse entsre htbank voor ieningenre hter
ostbus 5 50, 10 0
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet,
net als in het be aar beroepss hri t, staan aaro u het niet eens bent
met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet
u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via
.o ielebekend akingen.nl ok
rui telijke plannen vindt u hier n op de Ge eentepagina . kunt i h
op die ebsite ook ins hrijven voor een e- ailservi e.
ordt dat ‘autoatis h ge n or eerd over besluiten uit de ge eente ithoorn.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
2022-011515, ertra 1 5, het aanvragen van een kapvergunning. ontvangen 13-01-2022);
2022-0119 , ieslook 5 , een opbou op de aanbou . ontvangen 12-012022);
• 2022-012441, Harlekijneend 2, het vervangen van een blokhut en erfafscheiding. (ontvangen 18-01-2022).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
2022-090 1, nderne ings eg 5, het vestigen van een tattoo shop ingetrokken 29-12-2021);
2021-11 90 , ugo de Grootlaan , het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde woning (vergunningvrij, verzonden 20-01-2022).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn
met zes weken:

Uithoorn
2021-10 215, ugstreeppad 1 , het uitbreiden van u
sen van een lichtkoepel (verzonden 3 januari 2022).

Uithoorn
• 2021-110198, Zijdelweg, het plaatsen van lichtreclame op mastnr. 93 (verzonden 13-01-2022);
• 2021-108200, Colijnlaan 24, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 1701-2022).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
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
2021-111002, et ort 55, het aan e ig hebben van t ee kansspelautomaten (verzonden 20-01-2022).
Uithoorn
• 2022-009332, Aan de Zoom, het plaatsen van een afvalcontainer. (ontvangen 04-01-2022).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
2022-011 5 , Zijdel aardplein
vangen 07-01-2022).

, het starten van een kebabhuis. ont-

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.
et beste
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BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT BUSSTATION
UITHOORN 2022
Op 10 december 2021 heeft de burgemeester van Uithoorn besloten tot het
verlengen van de gebiedsaanwijzing cameratoezicht op het busstation van Uithoorn. Het busstation aan het Cort van der Lindenplein te Uithoorn, inclusief
de daarbij behorende etsenstallingen, perrons en de doorsteek van het ort
van der Lindenplein naar de Marijnenlaan, is aangewezen als openbare plaats
aar a eratoe i ht ordt ingevoerd. e a era s orden geplaatst ter bescherming van de openbare orde en veiligheid. Het cameratoezicht wordt ingezet tijdens de periode van 1 december 2021 tot 1 februari 2023. Dit besluit
treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad op www.overheid.nl. Zienswijzen kunnen worden ingediend vanaf 27 januari 2022 tot en met
10 aart 2022. et besluit tot het plaatsen van a era s is een bevoegdheid
van de burge eester op basis van artikel 151 Ge eente et en artikel 2
van de Alge ene laatselijke erordening.
KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge
het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het ontmantelen en
verwijderen van een natte koeltoren.
Ontvangstdatum melding: 17 december 2021
Melder: J.M. Levarht & Zn B.V.
Locatie: Mijnsherenweg 12, De Kwakel
Zaaknummer: 10832469

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag
over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.
odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

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

De Kwakel
2021-09 01, oo d eg 59, het realiseren van e
januari 2022).

•

tie van een bestaande bedrijfsruimte en de bouw van overige bouwwerken
(verzonden 17-01-2022);
2021-111891, Chrysantenlaan 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 17-01-2022);
2021-11 1 9, oel eg 50, het plaatsen van een dakkapel aan de voor ijde van de woning (verzonden 20-01-2022).

oningen ver onden
oning en het plaat-

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
2021-0 51 , oo d eg 12 , de bou van een nieu e kas, de renova-
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GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 125
DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening bekend:
• dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 23 december
2021 het beste
ingsplan re htdijk 125 e
akel als vervat in planidenti atie ode
.
.0 51.
re hthoeve- G01 ge ij igd hee t
vastgesteld.
• dat het college van burgemeester en wethouders op 10 november 2021 het
‘ esluit vaststelling hogere grens aarden et geluidhinder hee t vastgesteld.
Bestemmingsplan
Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmingsplan re htdijk 125 te e
akel ge ij igd vastgesteld. n het kader van het
project Ruimte voor Ruimte had de gemeente eerder met de grondeigenaar
van re htdijk 125 een ui te voor ui te overeenko st gesloten ter sanering van het bedrijfsperceel en het bouwen van 18 compensatiewoningen conform het gemeentelijk en provinciaal Ruimte voor Ruimte beleid. Ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst dient de bestemming van het perceel voor een deel gewijzigd te worden. De bestemming van de gronden blijft
voor een deel agrarisch en krijgt op het deel waarop de compensatiewoningen
gebouwd worden, hoofdzakelijk de bestemming tuin. Dienaangaande heeft de
raad de bestemming gewijzigd middels onderhavig bestemmingsplan. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de raad een aantal wijzigingen
aangebracht.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen:
• het plan is aangepast om de zichtlijnen naar het achterland en de landschappelijke inpassing te verbeteren;
er is nader bode onder oek uitgevoerd, in lusie
AS
de er ndeling is aangepast o voldoende rui te te re ren voor landen en
lossen voertuigen;
• het stikstof onderzoek is aangepast.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de Nota van beantwoording zienswijzen. Deze nota is bijgevoegd in het bestemmingsplan.
Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt een geluidgevoelige bestemming
mogelijk in de vorm van wonen. Uit onderzoek is gebleken dat niet alle woningen aan de voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai voldoen. Door de geluidbelasting vanwege het verkeer
over de Drechtdijk wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden en daarom
is voor drie woningen een hogere grenswaarde vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van 55 dB.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel en het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen vanaf 26 januari 2022 gedurende
6 weken ter inzage tot en met 9 maart 2022. In de hal van het gemeentehuis
kunt u gedurende openingstijden van het gemeentehuis de stukken inzien in
het gemeentelijk informatiecentrum. De stukken kunt u bovendien digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

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 beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan
en tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan alleen worden
gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het bestemmingsplan en het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 26 januari 2022
VOORNEMEN OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE
OP TE SCHORTEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend, dat

zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaand
persoon e/o personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de
gemeente Uithoorn staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Galgren
Wip
Koshk Noe
Wierzchowska
Nooijer, de
Kudla

L.A.
Y.N.
A.
A.
T.
K.W.

20-12-2001
23-09-2001
13-03-1990
03-05-1978
11-09-2000
26-10-1970

Datum voornemen
27-12-2021
21-12-2021
17-01-2022
17-01-2022
17-01-2022
17-01-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten.
Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde personen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van
de gemeente Uithoorn.
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al relatief veel horeca zit?
Wouter: “Neem Ouderkerk aan de
Amstel, autobedrijven of meubelboulevards als voorbeeld. Zij zitten in grote
getale naast elkaar. Mensen zoeken
afwisseling en gezelligheid. Je gaat een
avond naar het ene restaurant en
besluit een volgende keer eens bij het
buurrestaurant langs te gaan. Zo werkt
het. Daarnaast heb je de mooie recreantenhaven, de terrassen worden
steeds gezelliger en de tramlijn vanuit
Amsterdam wordt doorgetrokken. Dit
alles levert een positieve bijdrage en
maakt elkaar sterker.”

Centrum Gasten; Buurtbeheer in
gesprek met VadeVi
Uithoorn - Onze eerste gast voor
‘Centrum Gasten’, het nieuwe initiatief
van Buurtbeheer Uithoorn Centrum, is
Restaurant VadeVi. Binnenkort openen
zij hun nieuwe deuren aan Marktplein
(naast Esplanade di Due Tempi) in het
dorpscentrum van Uithoorn. Sylvia
Zethoven van Buurtbeheer Uithoorn
Centrum ging bij hen langs om kennis
te maken.
Wie is wie?
VadeVi, een bar bistro (en meer) is
opgericht door Eelco Meerman en
Wouter Bläser; twee doorgewinterde
horecamannen. Bij het interview was
ook Victor Stoop, de bedrijfsleider,
aanwezig. Alle drie wonen zij in
Uithoorn & de Kwakel, zijn zij dertigers,
getrouwd en hebben jonge kinderen.
Zij stellen zich voor:
Eelco, een geboren Vlaardinger, is
opgegroeid in Uithoorn. Na de middel-

bare hotelschool in Amsterdam vertrok
hij naar Brighton in Engeland voor de
hogere hotelschool. Daarna heeft hij
gereisd en veel horecaervaring in het
buitenland opgedaan. Bij Philip
Dalmeijer heeft hij 5 jaar gewerkt en
het cateringvak geleerd om vervolgens
een overstap te maken naar Famous
Flavours, een cateraar in het hogere
segment. Na een paar jaar bij Walvis
Catering gewerkt te hebben, begon
het ondernemersbloed te stromen en
startte Eelco Sonah Catering. De kleine
opdrachten van kleine organisaties
groeiden al snel door naar grote
opdrachten van grote organisaties.
Maar Eelco wilde méér. Samen met
zakenpartner en vriend Wouter
broedden zij op het plan om een
pop-up restaurant te openen. En zo
geschiedde; Pop up De Stelling in het
Fort aan de Drecht was het resultaat en
de aanleiding om een blijvend restaurant te openen. En zo is het idee

geboren om VadeVi in het dorpscentrum te openen.
Wouter is in Uithoorn opgegroeid en
woont er nog steeds. Na een aantal
jaren in de horeca te hebben gewerkt,
besloot Wouter een eigen restaurant te
openen; Bovenwater in Vinkeveen. Na
acht jaar Bovenwater besloot hij als
zzp-er verder te gaan en heeft jarenlang voor verschillende horecaondernemers gewerkt. Vanaf het moment
dat Wouter Eelco ontmoette, zijn zij
onafscheidelijk. Wouter en Eelco vullen
elkaar aan en hebben met Pop-up De
Stelling laten zien dat zij een succesformule kunnen neerzetten.
Naast Eelco en Wouter is ook Victor
Stoop bij het interview aanwezig.
Victor is de bedrijfsleider, ook wel de
gastheer, bij VadeVi. Hij is een geboren
en getogen Uithoornaar en komt uit
een typisch ondernemersgezin (en ja,
hij is ‘familie van’). Victor heeft als
tiener voor het vak ‘gastvrijheid’
gekozen, is naar de hogeschool TIO in
Utrecht gegaan en heeft jarenlang in
de horeca gewerkt. Onder andere staat
het Koninklijk Concertgebouw en het
Amsterdamse Bosgolf, een golftournooi voor het goede doel, op zijn CV.
Waar komt de naam VadeVi
vandaan?
Wouter heeft de naam VadeVi ooit
ergens gezien en vond het wel lekker
klinken. Vadevi is tevens een Catalaanse uitspraak: “Je komt voor de wijn,
maar je krijgt meer. Het gaat om een
gevoel”, aldus Wouter. Om deze reden
streven Eelco, Wouter en hun team elke
dag naar het motto om “van het
simpele vanzelfsprekende, een blijvende herinnering te maken”.
Wat is jullie overweging om aan
Marktplein te starten, een plek waar

Jullie hebben een stadse uitstraling,
terwijl je in een dorp zit. Hoe zijn
jullie daartoe gekomen?
Eelco: “Wij nemen onszelf als voorbeeld. In het verleden gingen wij graag
naar Amsterdam voor een avondje uit.
Nu wij ons gezin hebben, heb je niet
altijd tijd of zin om de stad in te gaan
met ook nog eens hoge taxikosten.
Met VadeVi geven wij de mensen uit de
omgeving wel een stadse ervaring en
het gevoel van een fijne avond uit,
tegen een mooie prijs. En dat in ons
eigen dorp.”
Welke klanten hopen jullie te
ontvangen?
Victor: “Wij richten ons op klanten die
een gezellige avond uit willen en van
kwaliteit houden. Wij leveren op “Bib
Gourmand”-niveau en zijn daarmee
een restaurant dat lunch, borrel en
diner aanbiedt tegen een uitstekende
prijs. Service en kwaliteit staan hoog in
het vaandel. Wij bieden twee
concepten: ten eerste goede, stadse
cocktails & streetfood met verrassende
kleine gerechten en ten tweede fine
dining, met meerdere gangen chefsmenu’s & wijnarrangementen. We doen
er alles aan dat de klanten die binnenkomen voor een borrel of cocktail,
besluiten om te blijven dineren en er
een heerlijk, onverwacht avondje uit
van te maken. Naast een gezellige
avond uit richten wij ons ook op jonge
gezinnen en zakenmensen, door elke
zondag een Sunday Brunch voor
(groot)ouders en hun (klein)kinderen
aan te bieden en voor het zakenleven
dé gezelligste locatie voor de VrijMiBo
(vrijdagmiddagborrel) te zijn.”
Hoe houden jullie je hoofd boven
water in coronatijd?
Wouter: “Het hoofd boven water
houden is best moeilijk. We hebben
inmiddels een fantastisch team samengesteld, die staat te popelen om gasten
te ontvangen. Onder andere een
sommelier en twee chefs; een Italiaanse en een Nederlandse.” Victor vult
aan: “We willen creatief blijven en
steeds weer iets nieuws bedenken,
zoals bijvoorbeeld de borrel- en maaltijdboxen, de weekendaanbiedingen
zoals het Beef Wellington-weekend of
binnenkort het Pit Barrel-weekend, een

soort BBQ, waarin kip wordt gerookt.”
Willen jullie zelf nog iets kwijt?
Eelco: “Wij vinden het belangrijk dat we
goed omgaan met ons personeel,
bijvoorbeeld door hen maximaal 4
dagen per week te laten werken, mee
te laten denken in de organisatie en
tijd geven voor creatieve ontwikkeling.
Ook zijn wij één van de eerste horecaorganisaties die haar medewerkers zelf
laat bepalen hoeveel verlofdagen zij
jaarlijks opnemen. Naast VadeVi blijft
Sonah Catering ook nog haar cateringdiensten aanbieden.” Victor wil graag
laten weten dat duurzaamheid hoog in
het vaandel staat bij VadeVi. Victor legt
uit: “Als het gaat om duurzaamheid
blijft het niet bij woorden. We kiezen
daadwerkelijk voor duurzame
producten en leveranciers. Denk
daarbij aan biologische wijnen en
bijvoorbeeld koffie van Stean’s Beans,
koffie afkomstig van kleine koffieboeren in Rwanda, Tanzania en Kenia.
Vanuit Diemen brengen zij de koffie op
de bakfiets naar Uithoorn. Ook heeft
VadeVi een kleine achtertuin bij het
restaurant, waarin wij in de toekomst
een deel van ons eten plaatselijk
hopen te kunnen verbouwen en laten
huizen.” Wouter: “We hopen dat de
lockdown nog maar van korte duur is,
want we zijn (bijna) klaar voor de
opening. Over een paar maanden
kunnen we ook private dining voor
groepen tot ongeveer dertig personen
aanbieden.” Sylvia kreeg een rondleiding en was onder de indruk van het
mooie restaurant, dat groter blijkt te
zijn dan ze in eerste instantie dacht.
In het verlengde van het eerste deel,
dat zichtbaar is vanuit de straat, schuilt
er nog een 2e en 3e deel plus een grote
open keuken. Er wordt nog hard werd
gewerkt aan de laatste klusjes en zodra
de lockdown achter de rug is, gaan de
trossen los! Sylvia bedankt Eelco,
Wouter en Victor nogmaals voor de
cadeaubon voor de Kerstwensboom en
wenst hen enorm veel succes en
plezier met VadeVi!
Ben of ken je iemand die ook in
aanmerking wil komen voor
‘Centrum Gasten’?
Stuur dan een email naar stichtingoranjebuurt@gmail.com en vermeld
daarbij niet alleen je persoonlijke
gegevens, maar ook waarom je graag
met hen in gesprek gaat.

14 DE RONDE VENEN

CU-SGP wil gelijke behandeling
voor PC basisschool De Schakel
De Ronde Venen - Terwijl het college
van B&W voorstelt om ruim 2 ton
beschikbaar te stellen voor basisschool De Twister voor een lokaal
wat ze nog niet nodig hebben,
weigert het college om een dergelijk
bedrag beschikbaar te stellen voor
De Schakel die al uit haar jas is
gegroeid. Die ongelijke behandeling
wil de ChristenUnie-SGP per motie
rechtzetten. In december stuurde het
college de raad een voorstel om
€213.000 beschikbaar te stellen voor
huisvesting van De Twister in Mijdrecht. Deze school heeft (na een
fusie) een paar jaar geleden extra
lokalen laten bouwen.
Op grond van leerlingaantallen is er
echter nog geen recht op financiering door de gemeente. Wel heeft het
bestuur van De Twister daar rijksgeld
voor gebruikt, wat er niet voor
bestemd is. Het rijk vordert dat nu
terug, waarbij De Twister dus twee
keer geld kwijt is (de investering en
de terugbetaling). Het college wil nu
de huisvestingsvergoeding (waar op
zijn vroegst in 2024 pas recht op is)
naar voren trekken om te voorkomen

dat De Twister die rijksbijdrage moet
terugbetalen.
Krap
Tegelijkertijd zijn er in Vinkeveen
twee scholen die te krap in de jas
zitten, waarvan De Schakel er één is.
Zij hebben een paar jaar geleden om
financiering van een extra lokaal
gevraagd, maar niet gekregen onder
verwijzing naar de leegstand in de
Jozefschool. Nu is het voor een
school heel vervelend om één klas
naar een andere locatie te sturen. Dat
breekt de school, dus heeft de
Schakel gekozen voor een tijdelijke
noodoplossing met een noodlokaal.
Zij hebben dat uit eigen zak betaald.
In afwachting van een groter integraal huisvestingsplan waar de
gemeente mee bezig is. Daarin zou
ook het toenemend ruimtegebrek
van de (naastgelegen) Pijlstaartschool mee worden opgelost.
Echter in 2021 moest dat noodlokaal
op last van de gemeente verwijderd
worden en uitzicht op een passende
definitieve oplossing voor de scholen
was er nog niet en dus heeft De
Schakel van ervoor gekozen om een

Het Cursusproject de Ronde
Venen heeft nog plaats
De Ronde Venen – Cursusproject De
Ronde Venen heeft nog enkele vrij in
diverse curssen. Zoals bij: Kennismaken met korte verhalen vertellen
“There’s always room for a story that
can transport people to other places”.
Een uitspraak van J.K. Rowling, de
schrijfster van de Harry Potter
verhalen. Met het vertellen van
verhalen kun je mensen betoveren
door het gebruik van je stem en
expressie van handen, gezicht en je
hele lichaam. Verhalen vertellen kan
in uiteenlopende thema’s zoals
natuur, sprookjes, spannende
verhalen. Leer nu zelf korte verhalen
vertellen door een ervaren verhalenvertelster en ontdek je eigen bron
van waaruit je verhalen vertelt in de
tweede avond.2 maandagen van
19.30-21.00 uur op 14 en 28
februari.O.l.v. Elza Vis. In de Boei te
Vinkeveen. Cursuskosten; €18,-. Of bij
Rondleiding
Scheepvaartmuseum.
De collectie van Het Scheepvaartmuseum is één van de grootste en meest
vooraanstaande maritieme collecties
ter wereld met circa 400.000
objecten, waaronder schilderijen,
scheepsmodellen, navigatie-instrumenten en wereldkaarten. In een

rondleiding door het gebouw en
langs enkele objecttentoonstellingen
hoor je alles over het prachtige
‘gouden eeuw’-gebouw waarin het
Scheepvaartmuseum is gevestigd.
Hoe werd het gebouw vroeger
gebruikt? Wat is er door de eeuwen
heen gebeurd? Op dinsdag 22
februari van 10.00-11.00 uur. O.l.v.
gids van het Scheepvaartmuseum.
Plaats; Kattenburgerplein 1,
Amsterdam. Cursuskosten; €8,-.
Entreekosten; entree museum of MJK.
Wat te denken van Scheepvaartmuseum: Tentoonstelling
Willem van de Velde & Zoon
Deze overzichtstentoonstelling
neemt je mee in de maritieme wereld
van de Van de Veldes, Het ‘oorlogscorrespondentschap’ van vader Willem
en zijn zoon voert je langs ruwe
schetsen, kalme zeegezichten,
dramatische stormen en monumentale zeeslagen. Het is de eerste keer
wereldwijd dat er zoveel werken van
beide kunstenaars tegelijkertijd te
zien zijn. Het werk van vader en zoon
behoort tot de top van de
17e-eeuwse zeeschilderkunst. Willem
van de Velde de Oude blonk uit in
gedetailleerde penschilderijen en
Willem van de Velde de Jonge in het

Studio Ceramics presenteert
Fotografie van Mariette Beenen
Mijdrecht - Vanaf donderdag 27
januari t/m zaterdag 26 februari 2022
toont Studio Ceramics foto’s van
Mariette Beenen, zij werkt sinds 1990
als freelance fotograaf. Als documentair fotograaf heeft zij illustraties en
portretten gemaakt voor jaarverslagen of bij artikelen in krant of tijdschrift. De laatste tijd is zij steeds
meer bezig met het vastleggen van
wat haar boeit: Stille getuigen…de

foto als een momentopname onder
het mom: kijken, zien en beleven.
Daarbij kan ze geboeid raken door
een vorm of kleur. Bij het maken van
de foto’s zoekt zij graag de rand van
het minimalisme op en wil met een
minimum aan materiaal het maximale zeggen. Zo werd op een goed
moment haar aandacht getrokken
door het karakter van het ei. Bij het
bekijken van het ei zag zij breekbaar-
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lokaal bij te bouwen voor eigen rekening. Daarbij hebben ze wel het
verzoek gedaan aan de gemeente
om alsnog (een deel) van die bouwkosten te dragen. Tot op dit moment
weigert de gemeente dat. In totaal
heeft De Schakel in de afgelopen
jaren al ruim 6,5 ton eigen geld in de
huisvesting gestoken.
Leegstand
Inmiddels ligt er een plan van de Pijlstaartschool waarin zij gebruik willen
maken van de leegstand in de Jozefschool voor aanvullende vakken. Er is
daarmee inmiddels dus zelfs geen
ruimte meer voor De Schakel.
“Wij vinden dit nu toch met twee
maten meten” is de overtuiging van
fractievoorzitter Wim Stam. “De ene
school die de ruimte nog niet nodig
heeft krijgt wel geld, de andere
school die ruimte tekort heeft, krijgt
niets en moet het zelf maar
uitzoeken”. Voor de ChristenUnie-SGP
is dat niet eerlijk en onaanvaardbaar
en dus zullen we in de raad van
donderdag 27 januari, bij de behandeling van het voorstel over De
Twister, een motie indienen waarin
het college wordt verzocht in overleg
met De Schakel een passende
substantiële vergoeding voor dat
extra lokaal te verstrekken.

schilderen met olieverf. Twee recent
verworven wandtapijten uit Engeland, naar een ontwerp van Willem
van de Velde de Oude, vormen een
waar hoogtepunt in de tentoonstelling. Op dinsdag 22 februari van
11.30-12.30 uur. O.l.v. gids van het
Scheepvaartmuseum. Plaats; Kattenburgerplein 1, Amsterdam. Cursuskosten; €8,-. Entreekosten; entree
museum of MJK. Of Gebarentaal, de
hype van dit moment. Kijk je tijdens
de corona-persconferenties ook soms
gefascineerd naar de gebarentolken?
Knap dat zij zo snel de tekst die in
woorden uitgesproken wordt, in
gebaren over kunnen brengen! Waar
gebarentaal ooit ontstaan is als
communicatiemiddel voor en met
doven en slechthorenden, wordt de
taal tegenwoordig in veel bredere
context gebruikt om te communiceren .Maak in deze 5 lessen kennis
met de Nederlandse gebarentaal,
ontdek je eigen naamgebaar en
verruim je communicatiemogelijkheden! 5 dinsdagen van 14.00-16.00
uur op 1, 8, 15, 22, 29 maart. O.l.v.
Petra Brugmans. Plaats; de Boei te
Vinkeveen. Cursuskosten; €35,-.
Hoe in te schrijven op deze cursussen
of op een andere cursus, dit vindt u
op onze website, CursusprojectdeRondeVenen. Hier vindt u ook ons
gehele cursusaanbod van het voorjaar en ziet u ook welke cursussen er
nog plaats hebben.

heid, maar ook geslotenheid, ongenaakbaarheid. Mariette heeft
gezocht naar beelden waarin die
elementen tot uitdrukking komen.
Dat leverde foto’s op die de geslotenheid laten zien; of na de breuk de
dunne wand tonen. Of het contrast
van de harde witte schil met de
zachte vloeibare kleur die er
uitstroomt.
Stille getuigen
Verwonder uzelf door deze serie
‘Stille Getuigen’, van Mariette door
het spel van licht, vorm, kleur, kwetsbaarheid en volkomen rust en stilte.

LEZERSPOST
Ik kan niets voor u doen
De politiepost is gesloten
(Zaterdagmiddag) 0900-8844. “Hallo... u spreekt met de politie Midden
Nederland en dan een naam, die ik niet goed verstond. “Goedemiddag
mevrouw, u spreekt met (mijn naam) uit Mijdrecht. Ik wilde een melding
maken van een mogelijk gevaarlijke vondst op notabene een kinderspeelplaats. Het betreft hier een blauwe stalen gascilinder met handvat
van circa 35 cm lang met een zo op het oog nog intact zijnde reduceerventiel waarin, gezien de versieringen aan de buitenkant van de cilinder
nog lachgas zit of gezeten heeft. Verder dan dat rijkt mijn deskundigheid
op dit gebied niet. Het is weekend en ik weet dat de post in ons dorp
gesloten is. Zou u misschien via uw systeem contact kunnen maken met
iemand van de (politie) post in Mijdrecht, zodat deze cilinder verwijderd
kan worden? Hij ligt namelijk op een kinderspeelplaats en er bestaat
gerede kans dat spelende kinderen ermee aan de gang gaan.” Antwoord:
“Nee meneer, ik kan niets voor u doen. De post is gesloten en het verwijderen van dit soort zaken is een taak van de Gemeente. Kunt u de cilinder
zelf niet weghalen?”... “Nee mevrouw, ik weet niet in welke staat deze
cilinder achtergelaten is, weet niet wat er mee kan gebeuren, ben redelijk
op leeftijd en zou nog graag een paar jaartjes ongeschonden verder
willen als dat niet teveel gevraagd is .
Overleg
Ik weet ook wel dat de post gesloten is maar er is toch wel een functionaris te bereiken die b.v. standby dienst heeft...?” De dame aan de andere
kant van de lijn.....”Blijft u even aan de lijn. Ik overleg met een collega....”
(na een poosje komt ze terug)... Nee, ik kan niets voor u doen. U moet
naar de website van de Gemeente gaan, die is 24/7 bereikbaar, Algemene
pagina.... naar onderen scrollen tot u het vakje “Melding maken”. Hebt u
dat?” ”Nee mevrouw, ik ben met u aan de telefoon en mijn pc staat boven.
Ik concludeer dus tot slot dat in het weekend geen enkele politiefunctionaris in onze of aangrenzende gemeente bereikbaar is voor iets wat
mogelijk consequenties kan hebben voor het publiek. Maar ik ga uw
advies uitproberen en we zien verder wel wat er wél of niet gebeurd.
Goedenavond voor straks en bedankt voor dit gesprek.”...
Einde contact met de mensen die ons 24/7 zouden moeten helpen.
Ook via 0900-8844.
Website
Vervolgens de website van de Gemeente geopend, naar “onderen”
gescrolld en het vakje “Melding maken” opgezocht..Nou.... niks 24/7
bereikbaar. JA, een melding opgeven kan, maar daar wordt, de reactiesnelheid van onze Gemeente kennende, op z’n vroegst een der volgende
dagen misschien iets mee gedaan. En JA..er stond een telefoonnummer
maar die was UITSLUITEND voor calamiteiten! Maar wat is een calamiteit
in deze? Is een rondslingerende gascilinder welke een gevaar kan vormen
voor spelende kinderen een calamiteit of niét! Ach....laat maar zitten.
Gewoon doen of er totaal NIETS aan de hand was. Kindjes die de cilinder
vonden letsel laten oplopen? Geen enkele prioriteit! God zij dank is er
niets gebeurd maar er was wel een gerede kans. Zo zie ik dat. Punt uit!
Vandaag, Maandag 24 Januari, weer met ons hondje naar buiten gegaan.
Zou de cilinder er nog liggen? NÉÉ! Hij was weg, maar wat lag ervoor in
de plaats ? Een aantal van die bekende zilverkleurige lachgas patronen en
een aantal ballonnen! Deze plek (kinderspeelplaats met speeltoestellen
omsloten door de Viergang, de Houtzaagmolen en de Paltrok) is blijkbaar
zeer geliefd bij een bepaald soort publiek dat zich openlijk te buiten
gaat... Dit gebeurt er dus openlijk in jouw wijk en je kunt er niets aan
doen. Wat óók duidelijk is, is dat je in het weekend op geen enkele manier
hoeft te rekenen op enige medewerking van ons “Blauw op straat”
(behoudens als er levens of zeer ernstige zaken zoals moord, roof of
doodslag op het spel staan) en van de Gemeente die op vrijdagmiddag
de stekker eruit trekt en ‘s maandags vermoeid begint. Ik heb dik 65 jaar
geleden toch het verkeerde beroep gekozen.
C.N H. van Dijck, Mijdrecht

Studio Ceramics is een initiatief van
Martina Dielen. Martina maakt al
twee decennia unica keramiek met
een Oosters tintje. Zij laat zich inspireren door het Verre Oosten, welke
haar fascineren. Zij creëert haar werk
achter de draaischijf en soms werkt
zij met plakken klei haar ideeën
verder uit. Haar zout-gestookte unica
keramiek is een lust voor het oog en
een belevenis om van te genieten in
het dagelijks gebruik. Naast haar
eigen keramiek worden er maandelijks andere kunstenaars worden
uitgenodigd om hun kunst te
presenteren. U vindt studio Ceramics

in winkelcentrum De Lindeboom in
Mijdrecht. Openingstijden:
donderdag, vrijdag, zaterdag 15.0017.00 uur
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Lange wachtlijsten voor jeugdzorg bij
gemeente De Ronde Venen
De Ronde Venen - In de zomer van
2021 zei staatssecretaris Paul Blokhuis
van Volksgezondheid: “Alle kinderen,
jongeren en gezinnen verdienen het
om tijdig passende hulp te krijgen
wanneer zij die nodig hebben. We
moeten daarom hard werken aan een
goed en houdbaar jeugdstelsel.”
Iedereen die vanwege een beperking,
aandoening of stoornis meer dan de
gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken
van een persoonsgebonden budget.
Dat geldt voor kwetsbare ouderen,
chronisch zieken, mensen met een
lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en ook voor jongeren
met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem. Dat valt
op het informatieplatform Zorgwijzer
te lezen.
Boos en verontwaardigd
In de afgelopen weken reageerden
ouders op de vraag hoe zij het
contact met de gemeente ervaren
waar het gaat om jeugdzorg. Ook in
de afgelopen week is de redactie
daarover benaderd. Uit de opmerkingen van ouders is op te maken dat
teleurstelling samengaat met boosheid en verontwaardiging. Ouders die
reageerden lijken het gevoel te
hebben dat het hen moeilijk wordt
gemaakt om zelf te bepalen door wie,
wanneer, waar, welke noodzakelijke
zorg wordt verleend aan hun kind.
Wettelijke voorwaarden
Een algemene klacht is dat de
gemeente niet of veel te laat het initiatief neemt om met ouders in
gesprek te gaan, terwijl duidelijk is
dat jeugdzorg nodig is. Het gaat
vooral over aanvragen voor toekenning van een persoonsgebonden
budget (Pgb), waarmee ouders dan
zelf jeugdzorg voor hun kind kunnen
inkopen. Dat kan niet zo maar.
Ouders moeten wel bij de gemeente
aantonen te kunnen voldoen aan de
wettelijke voorwaarden die van
toepassing zijn. Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie
(budget) van de overheid waarmee
mensen zelf de zorg kunnen inkopen
die zij nodig hebben.

Nederland moeten meer zaken
regelen, maar kregen en krijgen
vanuit Den Haag te weinig geld. In de
zomer van vorig jaar is afgesproken
dat er alsnog veel geld naar de
gemeenten zal gaan.
Rol praktijkondersteuner
Speciaal voor een betere aanpak van
de jeugdzorg zijn tussen de landelijke overheid en de gemeenten
afspraken gemaakt, die moeten
leiden tot het breder invoeren van
een praktijkondersteuner jeugdgeestelijke gezondheidzorg (ggz) bij
de huisartsen. Zo zou eerder de
noodzaak van jeugdzorg kunnen
worden vastgesteld.
Dubbel zuur
Daarom is het bestaan van gemeentelijke wachtlijsten voor de jeugdzorg
bij de gemeente dubbel zuur. Allereerst voor de kinderen die moeten
wachten op het krijgen van hulp,
terwijl de noodzaak van die hulp wel
is vastgesteld. Ook geldt dat hoe
eerder de juiste jeugdzorg kan
worden geboden, hoe lager de
uiteindelijke kosten kunnen zijn.
Vastgesteld is dat veel kinderen niet
zonder speciale zorg kunnen. Een
grote politieke vraag is hoe de jeugdzorg in de toekomst betaalbaar kan
blijven.
Hulp en Ondersteuning
In 2020 bestond het persoonsgebonden budget 25 jaar. Per Saldo, de
belangenvereniging voor mensen
met een persoonsgebonden budget,
is bezorgd over het voortbestaan van
het Pgb. Een Pgb is niet alleen van
toepassing in de jeugdzorg. Ook kan
een Pgb worden aangevraagd voor
mensen uit andere doelgroepen, die
hulp en ondersteuning nodig
hebben in en rondom het huis, zoals
hulp in de huishouding, of de

aankoop van een scootmobiel of
rolstoel. Het gaat dan in veel gevallen
om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die door de
gemeente wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de soort zorg kan een Pgb
worden aangevraagd bij de
gemeente, de zorgverzekeraar of het
zorgkantoor in de eigen regio.
“Knokken voor Pgb”
In de zomer van 2020 schreef Per
Saldo in een brief aan het Ministerie
van Volksgezondheid:
“Na 25 jaar zou je mogen verwachten
dat het Pgb een diepgeworteld en
gewaardeerd instrument is, geborgd
in alle zorgwetten. Maar we zijn nu
juist enorm aan het knokken voor het
bestaansrecht van het Pgb. Het lijkt
alsof pgb de nek wordt omgedraaid
en absoluut niet meer wordt gezien
als serieus alternatief. De keuzevrijheid voor het Pgb is in het gedrang,
tarieven zijn niet toereikend en
komen steeds meer onder druk te
staan en het wordt voor budgethouders steeds lastiger om nog goed
met een Pgb te kunnen werken.”
“Veel wantrouwen”
Per Saldo schrijft op de website van
de eigen organisatie: “Na ruim zes
jaar decentralisatie moeten we
helaas concluderen dat veel budgethouders in het gemeentelijk domein
ervaren dat er veel wantrouwen is als
zij met een Pgb hun hulp willen gaan
organiseren.” Uit reacties van ouders
die een Pgb jeugdzorg hebben
aangevraagd bij de gemeente lijkt
dat te worden bevestigd. Inmiddels
zijn door de raadsleden Anco Goldhoorn (Ronde Venen Belang) en Jan
Rouwenhorst (CDA) raadsvragen
gesteld over de gang van zaken bij
de gemeente. Volgende week zullen
wij aandacht aan die vragen
besteden.

Problemen op sociaal domein
Duidelijk is dat bij de gemeente op
afdeling sociaal domein al lange tijd
grote problemen zijn. Deels zijn die
moeilijkheden het gevolg van veranderingen in het beleid van de landelijke overheid. Alle gemeenten in

EHBO frist kennis op
De Ronde Venen - Ook in de wereld
van de EHBO zijn er veranderende
richtlijnen. Eens in de vijf jaar worden
alle EHBO-ers weer bijgeschoold over
de nieuwste inzichten. Wat is het

meest effectief bij een bloedneus?
Hoe help je een zwangere vrouw het
beste? De EHBO-ers van KNV EHBO
De Ronde Venen hebben hun eerste
(online) lesavond van dit jaar

HET WEER

In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik op
het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande het
weer. Reacties zijn welkom.

gebruikt om hun kennis weer helemaal up-to-date te krijgen. Zo
kunnen ze zodra veilig oefenen weer
mogelijk is al hun aandacht geven
aan de handelingen die bij EHBO
horen. Door gebruik te maken van
digitale lessen en privé-instructie
zorgen de Eerste Hulpverleners dat ze
in geval van nood niet alleen weten
wat te doen, maar het ook daadwerkelijk kunnen. De vereniging heeft
daarom ook in Corona-tijd steeds al
haar lesavonden door laten gaan,
digitaal of op gepaste afstand. Wie
ook wil leren hulp te verlenen kan
contact op nemen met secretaris@
knvderondevenen.nl. De vereniging
gelooft in leren op locatie en komt
dus graag naar verenigingen, buren
of bedrijven om kennis te delen.

Russische en Canadese kou
Door Paul Dekkers
In het Kerstnummer van deze krant bent u uitvoerig geïnformeerd over
het weer van het afgelopen jaar in de Ronde Venen. We kunnen er niet
omheen om nog even naar de extreme temperaturen te kijken die rond
de jaarwisseling in Mijdrecht zijn geregistreerd; ongekend hoog waren de
kwikstanden, zowel overdag als ’s nachts. Van 28 december 2021 tot en
met 2 januari 2022 lag de maximum temperatuur tussen 11 en 14 graden
en van 30 december tot en met 2 januari kwam het minimum niet
beneden 11 graden. Een uitstapje dit keer naar landen waar de vorst nog
echt hard kan toeslaan: Rusland en Canada. Het akelig saaie vochtige en
mistroostige hoge drukweer van januari hier noopte mij daartoe.
Terzelfder tijd dat het in Noord-Oost Siberie (Jakoetiё) 52 tot 57 graden
vroor, waren In Noord-Oost Europees Rusland de temperaturen in
december ook al flink onderuit gegaan. In dit gebied ligt de plaats
Vorkuta. Het is de meest oostelijke stad van Europees Rusland, 160 km
binnen de Poolcirkel. De daglengte in december bedraagt hier maximaal
drie uur. Bovendien is het de koudste winterstad van het Europese deel
van Rusland. De gemiddelde minimum temperatuur bedraagt hier in
december -21,5 graden en de maximum temperatuur -14 graden. Er is
hier al eens -52 graden gemeten. De kustlijn van de Noordelijke IJszee
bevindt zich ongeveer 200 km noordelijker. Hier trekken depressies langs
van west naar oost. Soms slaan ze een zuidoostwaartse koers in en
belanden boven de Midden Oeral. Achter de depressie wordt de weg vrij
gemaakt voor een uitstroom naar het zuiden van zeer koude arctische
lucht. Deze nam op 20 december geheel Europees Rusland in beslag. De
temperatuurdaling loog er niet om. In Vorkuta, waar de overdag temperatuur op 16 december 7 graden vorst aangaf, bleek het twee dagen later,
op 18 december, 33 graden te vriezen. Ook in de hoofdstad Moskou vond
er een markante temperatuurdaling plaats, van 0 graden op 19 december
naar -22 graden op 22 december. Het koufront reikte rond Kerst nog net
tot aan ons land, maar, zoals zo vaak in Nederland, moest het zich weer
snel gewonnen geven aan Atlantische depressies. Eind december 2021
ging West-Canada gebukt onder extreme kou, afkomstig uit Siberie . Via
Alaska breidde het koufront met arctische lucht zich met name uit over
noordelijk en Centraal British Columbia. Dit is de enige Canadese
provincie, die (voor een deel) aan de Grote Oceaan grenst. Het is een
smalle strook met o.m. Vancouver, waar het klimaat lijkt op dat van ons in
West-Europa. Vancouver Eiland, dat zachte winters kent, zag nu de temperatuur dalen naar -14,5 graden. Door de wind voelde het aan als -23
graden. Saillant detail is dat eind juni vorig jaar in dit gebied een hittegolf
heerste, waarbij in deze provincie in de plaats Lytton met 49,6 graden een
nieuw Canadees warmterecord werd gevestigd. Dicht langs de kust
verheffen zich de Coast Mountains en daar achter weer de Rocky Mountains. Aan de oostzijde van het gebergte heerst een landklimaat met
strenge winters. Daar vallen o.m. het uiterste noorden van British
Columbia en de prairiestaat Alberta onder. In beide staten sneuvelden
enkele koude records. In British Columbia waren dat o.a. de plaatsen
Prince George en Fort Nelson, die met -41 graden exact dezelfde temperatuur doorgaven. Het koudst werd het in de plaats Grande Prairie, in
Alberta met -44 graden. De wind deed er nog een schepje bovenop,
zodat het aanvoelde als -56 graden. In Nederland mag je van echte kou
spreken als hier de temperatuur tot beneden -20 graden zakt. Dat is in de
laatste halve eeuw in een zestal jaren voorgekomen. De laatste keer was
dat in 2012. In Lelystad werd in dat jaar op 4 februari -22,9 graden
gemeten. Er lag in Nederland een sneeuwdek van 3 tot ruim 10 cm. In
Mijdrecht bedroeg de sneeuwhoogte 4 cm en het vroor bijna 13 graden.
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eenzame ouderen of vindt u het juist
leuk om uitjes te bedenken voor de
deelnemers? Dan zijn we op zoek
naar u. De PlusBus is een dienst voor
ouderen vanaf 55 jaar en mindervaliden, met het doel het voorkomen
en tegengaan van eenzaamheid.
Samen uitgaan of boodschappen
doen is natuurlijk leuker dan alleen.
Een bezoek aan het museum, samen
lunchen of naar winkelcentrum met
de PlusBus komt u op de leukste
plekken.

Gezellig mee met de PlusBus als
vrijwilliger
De Ronde Venen - Heeft u misschien
één of twee dagen/dagdelen
beschikbaar per week? Tympaan-De

Baat is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de PlusBus. Vindt u het
leuk om op stap te gaan met

Door storm, Stichting Paraplu
ten onder?
De Ronde Venen - Stichting Paraplu
biedt al meer dan 40 jaar verschillende cursussen en activiteiten aan
op recreatief, educatief en cultureel
gebied. Van bijvoorbeeld Engels en
Spaans, via schilderen en biljarten,
tot bridge, yoga en stijldansen. En
nog veel meer. Zie www.stichtingparaplu.nl. De activiteiten, onder
leiding van spelleider of docent,
vinden plaats in een ontspannen en
gezellige sfeer, zodat iedereen zich
thuis voelt. Gastvrouwen en gastheren bieden ondersteuning tijdens
deze activiteiten. Na stormachtige
jaren, die we ternauwernood hebben

overleefd, is het einde van de organisatie in zicht.
We moeten stoppen met de
Paraplu, tenzij
We hebben nú echt hulp nodig bij de
organisatie voor van alles wat nodig
is om de boel draaiende te houden,
denk daarbij aan:
• Bedenken en realiseren van
nieuwe activiteiten
• Binnen halen van de nodige
docenten en spelleiders
• Bekendheid geven aan dit alles
• Vastleggen van die activiteiten
• Deelnemers aan die activiteiten

Beste medicijn voor het lichaam
is bewegen!
De Ronde Venen - Bewegen heeft
een positief effect op je hartslag,
bloeddruk, gewicht en cholesterol.
Maar bewegen doet meer. Bij het
ouder worden merken we vaak dat
we minder kunnen onthouden. Hier
kunnen we wat aan doen: Senior
Sportief Actief is vorig jaar gestart
met de training Cognitieve Fitness in
de Ronde Venen. Cognitieve Fitness
is effectief vanaf 55/60 jaar of voor
mensen met cognitieve problemen.
Dit jaar gaan de gediplomeerde
docenten Henny van Kouwen,
Andrea Snel, Henny Aafjes en Claudia
Dolman hier weer gewoon mee door.
Deze specialisten zijn getraind
volgens een unieke trainingsmethode welke speciaal is ontwikkeld
voor het Neuro Cognitief Centrum
Nederland. Alle oefeningen die
worden aangeboden zijn dus neurowetenschappelijk onderbouwd.

Bij Cognitieve Fitness wordt niet
alleen aan een gezond lichaam
gewerkt maar ook aan gezonde
hersenen. Wie wil dit nu niet!! Elke
training heeft drie kernelementen:
Inspanning
Bij bewegen worden nieuwe hersencellen aangemaakt en stimuleert
bovendien de groei van het aantal
verbindingen tussen hersencellen.
Uitdaging
Volgens het principe “use it or lose it”
moeten wij onze hersenen blijven
prikkelen en stimuleren om verlies
tegen te gaan. Tijdens de training
wordt u uitgedaagd nieuwe dingen
te leren. Tenslotte, als we het niet
gebruiken verliezen we het.
Ontspanning
Stress kan uiteindelijk leiden tot

‘Mijn nalatenschap
laat haar naam
‘Mijn nalatenschap
voortleven’
laat haar naam
voortleven’

Kijk op toegift.nl en ontdek hoe jouw idealen kunnen voortleven
Kijk op toegift.nl en ontdek hoe jouw idealen kunnen voortleven

Als begeleider haalt u samen met de
chauffeur de mensen op en brengt
ze aan het eind van de activiteit weer
thuis. Als vrijwilliger van Tympaan-De
Baat maakt u deel uit van een
gezellig team. Met jaarlijkse uitjes en
borrels en natuurlijk regelmatig
contact met collega vrijwilligers en
bijscholing.

UITZENDSCHEMA
TELEVISIE

Lokale tv-programma’s deze week
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur
Nieuwsronde - wekelijks
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze
week de volgende lokale onderwerpen: Dag van poëzie, Robotdieren
voor Maria Oord, Huisartsentraditie Pierrot in Vinkeveen stopt en Lichtjestocht Mijdrecht
Overige TV-programma’s :
Zondag 30 januari, 17.00: Kookprogramma Verrukkelijke Venen
Maandag t/m zaterdag, 10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30:
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren.
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos
In het weekend: Het lokale weerbericht met Mees Weststrate
Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de
gemeente en het weerbericht.
RADIO

vastleggen
• Financiële zaken verzorgen
(penningmeester)
• Belangrijke zaken opschrijven
(secretaris)
• Het geheel de goede richting in
sturen (voorzitter).
Als dit binnenkort niet snel gaat
gebeuren, dan stopt het voortbestaan van Stichting Paraplu aan het
eind van dit seizoen. M.a.w. Help!
Draag je ons een warm hart toe en
heb je interesse en een paar uur per
week tijd? We maken graag kennis
met je! Neem contact met ons op via
0297-283 908 of stuur een e-mail
naar info@stichtingparaplu.nl. Je
vindt ons ook op www.stichtingparaplu.nl of volg ons via Facebook.
com/paraplustichting.

afbraak van hersencellen. Bij Cognitieve fitness wordt standaard afgesloten met ontspanningstechnieken.
Stress zorgt voor piekeren, waardoor
er vaak spanning in het lichaam
wordt opgebouwd. Door ontspanningsoefeningen leert u hoe deze
spanning weg te nemen. Door
ontspanning ontstaat rust, zowel in
lichaam als in geest. Het zijn hele
praktische oefeningen, beslist niet
zweverig. De lessen zijn niet alleen
heel nuttig, maar samen sporten is
vooral plezierig. De cognitieve oefenvormen leveren soms zelfs hilarische
situaties op. Er wordt altijd veel gelachen tijdens de les. De lessen zijn op:
Dinsdagavond van 19.30 -21.00 uur
in de sporthal De Brug, Mijdrecht
Vrijdagochtend van 9.30 -11.00 uur in
de Willisstee, Wilnis
Nieuwsgierig geworden!!
Kom dan een keer mee doen aan
onze lessen. Stuur een e-mail naar
Jos Kooijman: proj@seniorsportiefactiefdrv.nl of bel haar 06-27 13 20 82

Motorrijder te
water
Vinkeveen - Zondagmiddag is
een motorrijder gewond geraakt
bij een eenzijdig ongeval in Vinkeveen. De motorrijder reed de A2
op richting Amsterdam, toen hij
een bocht over het hoofd zag en
rechtdoor zo het talud afreed en
in een sloot tot stilstand kwam. De
bestuurder raakte hierbij gewond.
Een takelbedrijf heeft de motorfiets weer uit de sloot getakeld

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
10.00-12.00 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
Zelf ook radio maken, filmen, interviewen of monteren?
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens een
afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is.
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Vlinderbos, een school vol
kunstenaars
Wilnis - Vlinderbos is omgetoverd tot
museum! Het hangt vol met werk
van kinderkunstenaars. Een aantal
weken vóór de kerstvakantie werd de
aftrap gegeven van De Kunstweken.
Dit is een educatief programma,
waarin kinderen, geïnspireerd door
bekende meesters in de schilderkunst, hun eigen kunstwerk maken.
Een extra cadeau hierin is, dat het
werk van de kinderen daarna te zien
is in een online museumshop. Hun
werk is terechtgekomen op
producten als placemats, bekers,
broodtrommels, ansichtkaarten,

enzovoorts en kan nu echt worden
verkocht aan familie en vrienden.
Maar daarmee waren de kinderen
niet uitgeschilderd!
Naast het kunstwerk voor De Kunstweken, zijn ze lekker doorgegaan en
hebben vol inspiratie nog meer werk
gemaakt. Zodoende is er nu geen
stukje kale muur meer over in de
school, want alles heeft een plekje
gekregen, op muren, ramen, deuren.
Daarvan zal nog een poosje worden
genoten en wordt daarna vast weer
vervangen door nieuwe creatieve
uitspattingen!
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Jan Hazen lijsttrekker VVD
Uithoorn-De Kwakel

Nieuw idee van PvdA raadslid Els Gasseling goed ontvangen door raad en college

Nog geen besluit over
verhuizing Scouting
Uithoorn - Tijdens de digitale
commissievergadering van 19 januari
bleek opnieuw hoe omstreden de
voorgestelde verhuizing van de Scouting Admiralengroep naar het Libellebos is. De Scouting wil heel graag,
maar de omgeving heeft er grote
moeite mee. De actiegroep Vrienden
van het Libellebos verzamelden al
1500 handtekeningen tegen de
bouw. De Groengroep kwam
inspreken om de belangrijke ecologische waarde van het gebied te benadrukken. Ook de gemeenteraad
worstelt met het probleem. Er is bij

sommigen behoefte aan nog verdere
verkenning van alternatieven, aan de
rand van het bos of zelfs in een
andere gemeente. De PvdA kwam
met een wellicht kansrijk alternatief:
het nog aan te leggen Legmeerbos.
Raadslid Els Gasseling: “Voor ons is de
bouw van het clubhuis midden in het
Libellebos absoluut niet acceptabel.
Maar wij beseffen ook dat er een
oplossing gevonden moet worden
voor de Scouting. Daarom stellen wij
als alternatief voor: het Legmeerbos.
Nu de Scouting zelf heeft aangegeven dat een locatie aan het water

niet per se nodig is en zij met de
jongere kinderen graag een omgeving met bos willen komt deze locatie
in beeld. Het Legmeerbos voldoet
aan de voorwaarden die de
Gemeente stelt. Het is eigen grond,
goed en veilig bereikbaar en er is
meer dan voldoende ruimte. Voor het
Legmeerbos wordt nog gezocht naar
een combinatie van functies. De
Scouting zou hier prima in passen.
Wat ons betreft is dit in veel
opzichten een win-win situatie”.
Wethouder De Robles en de meeste
fracties stonden positief tegenover
het idee van de PvdA. De komende
tijd wordt met betrokkenen overlegd
of en hoe het plan de komende
maanden uitgewerkt kan worden.

Twee dixi’s
in brand
Uithoorn – In de nacht van zondag
op maandag moest de Uithoornse
brandweer uitrukken voor de
melding: twee dixi’s in brand op
bouwterrein aan de Arthur van
Schendellaan in Uithoorn. De brandweer was snel ter plaatse. Vermoedelijk zijn de dixi’s in brand gestoken.
De twee dixi’s staan op een afgesloten bouw terrein. De politie doet
onderzoek.

Foto: VLN Nieuws

De verveling
slaat toe
Uithoorn - De verveling slaat toe
onder de kinderen van de Kuifmees.
Waar sommigen al 5 weken thuis
zitten en andere kinderen al voor de
2de keer in een maand tijd in quarantaine moeten slaat de verveling toe.
Gelukkig had buurvrouw Rosanne
een mooie oplossing. Spelletjes met
elkaar spelen, alleen dan online! We
zijn begonnen met “Ra Ra, Wie ben
ik” en vandaag zijn we een uur zoet
geweest met een potje Bingo. En nu
maar snel hopen dat alles weer snel
“normaal” wordt.

Ondernemers en bewoners
kiezen voor glasvezel van Delta
Uithoorn - De afgelopen drie
maanden heeft DELTA Fiber Netwerk
in samenwerking met lokale partners
via een uitgebreide campagne geïnventariseerd welke behoefte er is aan
glasvezel op Industrieterrein
Uithoorn. En nu is er goed nieuws
voor alle aanmelders! Meer dan 30%
van de ondernemers en bewoners

hebben zich ingeschreven bij DELTA
Fiber Netwerk. Daardoor profiteert
iedereen op de bedrijventerreinen
binnenkort van de voordelen van
glasvezelinternet. Dankzij het
enthousiasme van de ondernemers
en bewoners en de inzet van lokale
telecomaanbieders kan DELTA Fiber
Netwerk de aansluitingen realiseren.

De intensieve samenwerking met
lokale partijen kenmerkt de werkwijze van DELTA Fiber Netwerk. We
zijn inmiddels gestart met de voorbereiding van de aanleg. Binnenkort
ontvangen alle betrokken partijen
meer informatie over de aanleg van
het glasvezelnetwerk. Meer weten
over het glasvezelnetwerk van DELTA
Fiber Netwerk op de Industrieterrein
Uithoorn? Doe dan de postcodecheck
op gavoorglasvezel.nl/uithoorn en
bekijk de status van uw adres.

Uithoorn - Onder de naam Dorpen
die ons verbinden heeft VVD
Uithoorn en de Kwakel het verkiezingsprogramma voor de komende
vier jaar uitgewerkt. Verbondenheid
staat centraal in het programma en
wordt met heldere en begrijpelijke
standpunten toegelicht. Er is onder
andere aandacht voor een groene
omgeving, mogelijkheden om te
bewegen, sociale samenhang en een
goed woon- en leefklimaat waar
iedereen zich veilig en thuis voelt.
Het is fijn in onze gemeente maar we
hebben ook gezien dat het op veel
punten beter kan. Daar gaan wij mee
aan de slag! Dat doen we zoals u dat
van ons gewend bent met betrokken
raadsleden en bestuurders die
midden in de samenleving staan. Uw
inbreng hierbij als inwoner of lokale
ondernemer is voor ons van grote
waarde!
Vertrouwde en nieuwe gezichten
In de top acht van de lijst staan naast

vertrouwde ook diverse nieuwe
gezichten. “Ik ben erg trots op onze
kandidaten die zich de komende vier
jaar voor ons programma gaan
inzetten.” zegt lijsttrekker Jan Hazen.
“Een mooie mix van enthousiaste
mensen, die met hun verschillende
achtergronden en ervaringen zich
volop gaan inzetten voor onze inwoners en er nog mooiere dorpen van
willen maken.” De zittende raadsleden Nick Bergman, Daan Noordanus en Michael Bouwmeester
keren terug op plaats 3, 4 en 6. De
hoogste nieuwkomer op de lijst is
Martine Cranendonk (2). Verder staan
in de top acht Lisianne Coors-Elout
(5), Alexander Reuvekamp (7) en
Margreet van Driel-Bakker (8).
Meer weten over al onze
kandidaten en het volledige
verkiezingsprogramma?
Alle informatie kun je vinden op onze
website, https://uithoorn.vvd.nl of
door de QR-code te scannen.

LEZERSPOST
Gemeenteraad mag Scouting
niet de das om doen
Met krachtige argumenten heeft Ton Zwemmer (Nieuwe Meerbode 19
september) overtuigend onderbouwd waarom een nieuw clubhuis voor
de Scoutinggroep Uithoorn probleemloos in het Libellebos past. De
Gemeenteraad is nu aan zet. Ik zou het een blamage voor de politieke
partijen en de Raad vinden als Scouting deze prachtige kans wordt
ontnomen. Immers zonder clubhuis en met alternatieve verbanning naar
een kale vlakte aan de rand van de Legmeer wordt het voortbestaan van
deze prachtige vorm van jeugdwerk in Uithoorn onmiskenbaar bedreigd.
Wie, fietsend of wandelend in het Libellebos, wel eens heeft gezien met
hoeveel plezier en aandacht de kleine scouts daar spelenderwijs kennis
maken met de wonderen van de natuur, zou zich moeten schamen als het
reddende plan voor een clubhuis wordt getorpedeerd uit ongegronde
vrees voor de begeleidende verrijzenis van nieuwe huizenblokken in het
groen. De tennisclub kreeg ruim baan in het Libellebos, compleet met
een parkeerplaats erbij. Niemand die door het bos loopt of fietst heeft
daar last van. Dat geldt ook voor de kinderboerderij en het kinderzorgcentrum. In 2017 kreeg de voetballende jeugd van de flats en Zijdelwaard
trouwens een multifunctioneel speelveld midden in de Groenrode Scheg
van de Gemeenteraad zo maar cadeau. Dat kon kennelijk wel. Als
dezelfde politieke partijen die dat plan toen met gejuich ontvingen, nu in
het Libellebos hun kont tegen de krib gooien, nestelt zich in mijn brein
onwillekeurig de term “hypocrisie”. Een netjes in de groene omgeving
ingepast clubhuis, op voldoende afstand van de woonhuizen, levert voor
niemand overlast op. En zorgvuldigheid in de omgang met hun omgeving is goed opgevoede jonge scouts en hun betrokken begeleiders wel
toevertrouwd. Ik hoop dat de fracties in de Gemeenteraad bij de besluitvorming over de plek voor het clubhuis nog eens goed kijken naar hun
veelbelovende doelstellingen op het gebied van het jeugdbeleid.
Bob Berkemeier

Uithoorn doet duurzaam
Groene voornemens

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Energiebesparende tips die geen
of weinig geld kosten
Energie besparen is een win-win situatie. U
heeft namelijk minder energiekosten, maar
stoot ook minder emissie zoals CO2 uit.
Daarmee bespaart u dus kosten en het milieu.
Er zijn vele makkelijke en effectieve dingen die
u kunt doen om energie te besparen. Hierbij
een lijstje met tips.

Interview Wethouder
Hans Bouma
“We hebben al veel gedaan op het gebied
van duurzaamheid, maar we moeten
nog meer doen. In 2030 willen we al een
heel eind op weg zijn om in 2050 de
energievoorziening zo goed als duurzaam
te hebben en CO2-neutraal te zijn. We
gebruiken in Nederland veel energie,
onder andere voor het verwarmen
van onze huizen, voor vervoer en onze
industrie. Deze energie wordt grotendeels
opgewekt door de verbranding van
fossiele brandstoffen, zoals kolen en
aardgas. Daar komen veel CO2 en andere
broeikasgassen bij vrij, waardoor de aarde
opwarmt. In november 2021 is een eerste
belangrijke stap gezet. Toen is door de
gemeenteraad de Transitievisie Warmte
vastgesteld. In de visie staat beschreven
hoe we in de toekomst van het aardgas af
kunnen in de gemeente Uithoorn. Daarin
staat beschreven wat we samen moeten
doen. Wat de gemeente doet en wat u
als inwoner kan doen. Allereerst voor de
periode tot 2030. In de visie kunt u lezen
wat technisch kan en wat dit betekent
voor u als inwoners. Bent u nieuwsgierig?
Op www.uithoorn.nl/gasvrij kunt u de
visie lezen.
Naast het opstellen van deze visie staan
we ook aan het begin van een nieuw jaar.
En bij een nieuw jaar horen (groene en
duurzame) voornemens! Heeft u geen
voornemens of vindt u het lastig om
het om te zetten in acties, dan hebben
wij een aantal suggesties voor u. Nodig
bijvoorbeeld een energiecoach uit.
Samen met de energiecoach wordt
gekeken of er bespaard kan worden op
uw energierekening door uw huis te
bekijken, welke elektrische apparaten
en cv ketel u heeft, hoe goed uw huis is
geïsoleerd en wat u daar aan kan doen.
Om u een beetje op weg te helpen,
hebben wij in deze editie alvast wat tips
op een rij gezet. Bekijk ook eens onze
duurzaamheidsagenda en bezoek vooral
(online) onze buurtacties, daar steekt u
altijd wat van op.”

Voorkom sluipverbruik
Trek de stekker uit het stopcontact, als u het
apparaat niet gebruikt. Of zet het apparaat echt
uit, dus niet op stand-by. Een andere makkelijke
manier een stekkerdoos met een schakelaar.
Daarmee schakelt u in één keer de stroom uit
van meerdere apparaten. En doe het licht uit als
u de kamer verlaat.

Energieleverancier
Let op de tarieven van de energieleverancier.
Dit beïnvloedt niet het verbruik van uw energie,
maar wel wat u maandelijks betaalt. Daarnaast
heeft u met uw keus van energieleverancier
invloed op het soort elektriciteit dat u ontvangt.
Niet alle aanbieders van energie leveren
duurzaam opgewekte stroom. Wanneer u kiest
voor een groene energieleverancier, wordt de
vraag naar kolen- en kerncentrales minder.

Informatiebijeenkomst
VvE 1 februari
Bent u lid van een VvE, en heeft u zich nog niet
aangemeld voor het webinar op 1 februari? Doe
dat dan alsnog via vve.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn. Speciaal voor VvE’s is er onlangs een apart
energieloket opgezet waar u met vragen terecht kunt
en handige tips kunt vinden. Het verduurzamen van
een VvE kan namelijk een complexe opgave zijn.

DUURZAAMHEIDS
AGENDA
1 februari Ondersteunende webinar
Vereniging voor Eigenaren
Vervang lampen voor LED verlichting
Zelfs als de gloeilamp of halogeenlamp nog
goed werkt, is het slim om deze te vervangen.
De aanschafprijs van een LED lamp is hoger,
maar toch is deze makkelijk terugverdient.
Een LED lamp is namelijk 85% zuiniger dan
een gloeilamp en 75% zuiniger dan een
halogeenlamp. Daar komt nog eens bij dat
een LED lamp veel langer mee gaat, tot wel 9x
langer dan een gloeilamp.

8 februari Informatieavond buurtactie
Legmeer
5 april

Informatieavond buurtactie
Thamerdal en Centrum

10 mei

Ondersteunende webinar
Vereniging voor Eigenaren

24 mei

Collectieve actie
zonnepanelen

14 juni

Ondersteunende webinar
voor huurders

Nieuwe
energiecoaches
Gebruik energiezuinige apparaten
Als een huishoudelijk apparaat aan vervanging
toe is, koop dan een energiezuinige variant.
Zuinige apparaten zijn duurder dan de minder
zuinige varianten, maar het verschil verdien je
terug in stroomverbruik. U kunt ook energie
besparen door op het gebruik te letten. Droog
uw kleding in de zomer op een kledingrek in
plaats van in de droger.
Op https://regionaalenergieloket.nl/
uithoorn/energiebesparen kunt u een
e-book downloaden met wel 50 bespaartips.
Vaak zijn deze tips eenvoudig toe te passen
en zorgen voor een besparing op uw
energierekening.

Het is gelukt! Onze huidige energiecoaches
krijgen versterking van maar liefst 5 nieuwe
leuke enthousiaste vrijwilligers. Samen met
deelnemers van de gemeente Ouder-Amstel
start op 26 januari de training. Eind februari
zullen zij dan klaarstaan om het gesprek aan
te gaan met inwoners die een afspraak willen
maken. Tegen die tijd zullen wij ze ook aan
u voorstellen. Uiteraard kunt u nu ook een
afspraak maken. Plan uw afspraak in op www.
bespaarafspraak.nl/uithoorn. Onze huidige
energiecoaches staan voor u klaar, online of
tijdens een telefoongesprek.

Buurtactie
De Legmeer
8 februari
Op 8 februari is er voor woningeigenaren
van De Legmeer een buurtactie. Tijdens de
online informatiebijeenkomst vertelt het
Regionaal energieloket over de adviezen
gebaseerd op voorbeeldwoningen in de
buurt en subsidies en krijgt u handige tips
om met weinig geld energie te besparen.
Ook kunt u vragen stellen in de chat aan een
professionele energieadviseur. Na afloop
ontvangt u de adviesrapporten. Aanmelden
voor de informatieavond? Ga naar www.
regionaalenergieloket.nl/uithoorn. Via de
groene button lokale acties, kunt u naar
de actie Buurtactie Energiezuinig Wonen
Legmeer.

Cadeaubon
voor huurders
Eigen Haard, gemeente Uithoorn en het
energieloket Uithoorn hebben huurders een
gratis cadeaubon voor energiebesparende
producten gegeven. Dit was een groot
succes. Met deze cadeaubon kunnen
huurders bijvoorbeeld LED lampen,
radiatorfolie, tochtstrippen en andere
energiebesparende producten
verzilveren.
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Mogen wij u even voorstellen:
de ‘gedichten’ jury
Het is bijna zover: 27 Januari is de deadline voor het insturen van gedichten voor de dorpsdichtersverkiezing!
Daarna zal de jury zich beraden over de inzendingen en wie naar de finale gaan op 20 februari.
Maar wie is die jury? Hou jullie vast, de crème de la crème van Uithoorn en omgeving, het zijn:

José de Robles
Hallo! Mijn naam is José de Robles, wethouder en jurylid voor de verkiezing
van de nieuwe dorpsdichter. Wat heb ik met poëzie? Al heel lang vind ik
“spelen met taal” interessant. Een goed gedicht hoeft, wat mij betreft, niet
eens te rijmen. Vooral een observatie vanuit een verrassende invalshoek, een
absurditeit daarin, kan ik van genieten. Een gedicht dat ik tijdens mijn
middelbareschooltijd las, is me om die reden bijgebleven: “Op een omgekeerde fiets, vastgebonden aan het imperiaal, rijdt een auto over de wolken.”
(Willem van Hussem) Ik vond het een eer om gevraagd te worden als jurylid
voor deze verkiezing. Kun je mij verrassen met dergelijke gedichten? Ik kijk
uit naar jouw inzending! Veel succes, maar vooral heel veel plezier toegewenst bij het bedenken van je inzending!

VLN Nieuws -

Brandweer rukt uit voor
‘verdacht koffertje’
José de Robles

Marcel Harting

Een goede dorpsdichter voor Uithoorn, heeft hart voor het dorp. Weet wat
speelt in het dorp. Wacht niet af tot een oproep. Neemt initiatief om daar te
zijn waar mooie woorden, een poetische noot of wat enthousiaste frases
nodig zijn. Daarnaast durft deze zichzelf te vernieuwen. Op plekken te staan
waar niet eerder gestaan. Daar gehoord willen worden door toehoorders.
Bovenal moet een dorpsdichter vooral plezier hebben in het maken van
gedichten en poezie, over welk onderwerp dan ook.

Ilona van Hilst
Als schrijver van fictie ben ik voortdurend bezig met tekst, visualiseren van
emoties en woorden die uitdrukking geven aan lokale sfeer en wat karakters
drijft. Lezers boeien door spanning, het verhaal, de cadans van de tekst,
schrijfstijl. Dat gevoel zoek ik ook bij de Dorpsdichter Uithoorn: waarom raakt
een gedicht mij? Is het de schoonheid van het taalgebruik, de verrassende
boodschap, de pakkende vorm of de symboliek die iets speciaals toevoegt?
Degene die dat het beste voor elkaar krijgt, mij weet te raken, heeft voor mij
de titel gewonnen.

Uithoorn – Grensoverschrijdend
gedrag komt niet alleen voor bij The
Voice of Holland. Hoe kunnen we
alert zijn op deze dingen? Waarom
zeggen slachtoffers niets? Waarom
grijpen omstanders niet in? Zondagmiddag vertelt voormalig topturnster Stasja Köhler over haar pijnlijke
ervaringen in de topsport. Stasja
heeft samen met Simone Heitinga
het boek ‘De onvrije oefening’
geschreven over de jarenlange intimidaties in de turnsport. Ze heeft
een duidelijke boodschap voor
ouders, trainers, sporters en

Koos Hagen
Het begon eigenlijk al thuis met versjes en voordrachtjes tussen de schuifdeuren, toen ik nog op de basisschool zat. Later op de middelbare school
kwamen de stukjes voor de schoolkrant en cabaretliedjes en dat ging zo
door tijdens mijn studie. Daarna werd ik leraar Frans, maar leuker dan
lesgeven vond ik het met leerlingen en collega’s alle mogelijke programma’s
te bedenken en ui te voeren, musicals, films, eindexamenshows en meer.
Naast mijn leraarsbaan schreef ik ook in enkele bladen en kranten. Toen ik
pensioen kreeg, heb ik me wat meer op de dichtkunst gestort, niet alleen
schrijvend maar liefst ook optredend. Het meest uitdagende was wel mijn
vierjarig stadsdichterschap van Amstelveen.
Ik wens Uithoorn een prima dorpsdichter toe! Als het goed is, steek je daar
als dichter zelf ook wat van op. Je krijgt te maken met onbekende mensen en
situaties en dan moet jij een gedicht schrijven dat verrassend, geestig of
ontroerend mag zijn. Als het je publiek maar boeit.

Uithoorn - Bij een woning aan de
Spaaklaan in Uithoorn is in de nacht
van vrijdag op zaterdag een brievenbus uit een woning geknald.
Mogelijk komt dit door zwaar illegaal
vuurwerk. Team explosieven verkenning is ter plaatse geweest en heeft
alles veiligheid. De schade bleef
beperkt, de schrik was groot

Conny Vos

VLN Nieuws

Elektrische scooter gaat in
vlammen op
Uithoorn - Dinsdagavond rond 23.00
uur werd de brandweer Uithoorn gealarmeerd voor een woningbrand aan het
Ganzendiep. Onder een overkapping
was een elektrische scooter in brand
geraakt en vormde nabij de garage een
gevaarlijke situatie. Bewoners waren al

Conny Vos
Ik houd van de Nederlandse taal en dan specifiek van het geschreven woord.
Als journaliste probeer ik van iemands verhaal een goedlopend interview te
maken. Ik schrijf graag en kan geen dag zonder boeken, dat is ook een mooie
combinatie voor mijn boekenblog. Ik geniet enorm van goed gevonden
zinnen, die wil ik onderstrepen en onthouden. Dichters zijn woordenkunstenaars. Ze schetsen een beeld gevangen in taal. Maar niet alleen spelen ze
met woorden, ze brengen een gevoel over. Hun woorden moeten emoties
oproepen en mij raken. Dat vind ik belangrijk en daar zal ik op letten bij het
vinden van een nieuwe dorpsdichter. De organisatie wenst de jury veel
succes met hun beslissingen!

docenten. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en zal
Stasja haar boek signeren.
Deze middag wordt georganiseerd
door het Boek- en Schrijfplatform.
Meer informatie is te vinden op
www.BSPU.nl. U bent van harte
welkom op zondagmiddag 30 januari
om 15.00 uur in het Wijkcentrum
Bilderdijkhof. We vragen drie euro
entree inclusief consumptie.
Vanwege de coronamaatregelen
kunt u zich tot uiterlijk vrijdag
aanmelden via
connyvos-schouten@hotmail.com.

Fikse ontploffing bij
woning in Uithoorn

Ilona van Hilst

Koos Hagen

Uithoorn. De brandweer is ter
plaatse en zal de inhoud van de
koffer bekijken. Volgens omstanders kwam er korte tijd rook uit de
koffer.

Laatste kans om aan te melden

Marcel Harting, ex-dichter van dorp
Uit Aalsmeer, bereikbaar op steenworp
Mag voorzitten in jurycomité
Neemt 40 jaren van dichterij mee
Hoopt bij verkiezing te ervaren
Vinden kandidaat om Gerardo te evenaren

Marcel Harting

Uithoorn - Vrijdagmiddag rond
kwart voor vier zijn de hulpdiensten
uitgerukt naar een melding van een
verdachte koffer in de bosjes. De
koffer ligt aan de Zijdelveld in

Foto Jan Uithol

met emmers water bezig om te
proberen de schade te beperken. De
brandweer die met twee auto’s ter
plaatse kwam is enige tijd bezig
geweest de accu’s te koelen en te verwijderen. Ook werd de garage en overkapping grondig nagekeken op vuurresten.
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Weer nieuw voorstel voor Scouting
Uithoorn - Zowel voor- als tegenstanders van het nieuwe clubhuis
van de Scouting in het Libellebos
kwamen aan het woord woensdagavond tijdens de commissie Wonen
en Werken. Ton Zwemmer mocht
namens de Scouting het woord
doen. Hij pleitte voor verhuizing naar
het Libellebos. Via een video lieten
verschillende scouts en ouders
weten ook voorstander te zijn. Walter
Busse sprak namens de Groen Groep
over het belang van de gekozen plek.
Hij wees erop dat het niet zomaar
een ruig grasveld is, maar dat het een
ecologische verbindingszone is. Hij
vond dat de Scouting hun clubhuis
beter aan de rand van het bos naast
Plux kan neerzetten. Ook Jaap Fris
was het niet eens met de nieuwe
locatie van het clubhuis in het Libellebos. Hij wees op de petitie op die
inmiddels door ruim 1500 mensen is
getekend en waaruit blijkt dat er
geen draagvlak is voor bebouwing in
het Libellebos. De meeste raadsleden
wilden naar dat signaal zeker luisteren. “Dat is een substantiële groep”,
vond Albers (Groen Uithoorn).
Misschien moest er toch nog naar
andere locaties gekeken worden.

Lokaal nieuws, ma t/m za op het
halve uur van 09:30 t/m 17:30 uur.
Lokaal weerbericht, ma t/m za,
ieder uur van 9:45 t/m 17:45 uur.

Ook Beuse (DUS!) wilde alternatieve
onderzoeken. “Die petitie liegt er niet
om.” Van Dam (Ons Uithoorn)
opperde om buiten de gemeentegrenzen te gaan kijken of daar een
geschikte plek zou zijn. Maar volgens
Hoekstra (GB) had de Scouting
inmiddels voldoende tijd gestoken in
het zoeken naar een alternatieve
locatie.
Niet weer
Ook Boonman (!DURF) wilde niet
weer een nieuw onderzoek. De
petitie vond hij niet representatief.
Hij vond dat de formulering van de
petitie niet goed was. Wethouder De
Robles vond eveneens dat men door
de vraagstelling alleen vóór kon
stemmen. “Maar het geeft een beeld
dat het leeft.”
Voor Gasseling (PvdA) was een clubhuis in het Libellebos niet acceptabel, maar zij kwam met een
vindingrijk voorstel om het clubhuis
te bouwen in het nieuw aan te
leggen Legmeerbos. “Het is nog kort
geleden dat het besluit over het
Legmeerbos genomen is, dus het is
logisch dat daar nog niet naar
gekeken is. Zij zoeken nog een

Els Gasseling (PvdA) bracht nieuw idee
naar voren

aanvulling die past bij het
Legmeerbos. Er is ruimte genoeg. Het
is veilig. Het is eigen grond. Voor
zover we weten is er geen vervuiling,”
somt zij de voordelen van deze
locatie op. Zowel de raadsleden als
wethouder De Robles vonden deze
nieuwe optie wel de moeite waard
om te onderzoeken. “De opdracht
was om een bestaande locatie te
zoeken die eigendom van de
gemeente was en binnen de
gemeentegrenzen lag. Maar een nog
te ontwikkelen locatie zou een mooie
optie zijn.” De Robles gaat in overleg
met de diverse betrokken partijen.

Vraagtekens bij verkeersplan Uithoorn

Uithoorn - Voor zijn werk zat Pierre
Kalf vaak op de weg en daar heeft hij
meer dan genoeg traumatische
ongelukken gezien. Daarom is ook hij
fel tegen het verkeersplan van de
gemeente. “Maar brieven naar de
gemeente sturen heeft geen nut.”
Daarom wil hij hier graag zijn verhaal
doen.
“Vrachtwagens om te bevoorraden
moeten over het fietspad en de
stoep, dat is onveilig. De gemeente
heeft geen oog voor fietsers”, is
Pierres grootste kritiek op het
verkeersplan.
“Op het Zijdelveld wordt veel gewandeld en er staan auto’s geparkeerd.
Laat het fietspad gewoon liggen
waar het ligt,” pleit hij. Een rotonde

zoals bij het Gezondheidscentrum
lijkt hem een goed plan. “Er is voor
veel geld een risicoanalyse gemaakt,
maar er lag al een rapport van de
overheid dat een rotonde waar fietsers twee richtingen op rijden
veiliger is, dat is gewoon aan de kant
geschoven.”
Niet alleen de veiligheid is voor
Pierre belangrijk, ook vanuit financieel oogpunt vindt hij dat het
verkeersplan van tafel moet. “De
gemeente maakt het ene plan na het
andere. Kost plannen maken geen
geld? Het is bespottelijk hoeveel geld
dit plan kost en dat moet ergens
vandaan komen. Uit de gemeentekas, dus van mijn centen.” Hij vindt
dat de gemeente beter moet

RICK FM

nadenken voordat ze plannen laten
maken. “Straks gaan ze woningen
bouwen op het Amstelplein, dan
wordt die nieuwe weg toch weer
stuk gereden”, redeneert hij. “Er
wordt 160.000 euro neergelegd voor
de infrastructuur in Amstelhoek,
maar dat valt toch onder de
gemeente de Ronde Venen? Er wordt
met geld gesmeten en de burgers
moeten dat ophoesten.”
Pierre begrijpt dat de gemeente wil
dat het dorp een goede uitstraling
heeft. “Voor de middenstand snap ik
dat. De kade alleen heeft niet
genoeg uitstraling. Maar uitstraling is
het codewoord en besparing is een
vloek.” Als voorbeeld wijst Pierre op
de straatklinkers die vergruisd
worden in plaats van hergebruikt.
“Wij moeten alles scheiden en recyclen. De gemeente heeft de mond
vol van het milieu, maar ik zet mijn
vraagtekens bij wat de gemeente
doet.”
Om zijn mening kracht bij te zetten
heeft Pierre zich verenigd met Wim
Wahlen. Ze hebben verschillende
keren gesproken met diverse vertegenwoordigers van het project, maar
voelen zich niet gehoord. Afgelopen
maandag hadden ze weer een
gesprek met burgemeester
Heiliegers.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken)
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Dinsdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Back to the 70’s, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soulfiles, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Vrijdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Zondag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - 90’s en 00’s, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht
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NATUUR DICHT BIJ HUIS
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.

Wachten...

PK Sport Bosdijkloop 2022 afgelast
Regio - De PK Sport Bosdijkloop, die
op zondag 20 februari 2022 voor de
43ste keer zou plaatsvinden in Vinkeveen, gaat net als in 2021 niet door.
De organisatie, Toer Trim Club De
Merel, heeft helaas moeten besluiten
om deze hardloopwedstrijd te

verplaatsen naar 2023. Het zal voor
iedereen duidelijk zijn dat het coronavirus hiervan de oorzaak is. De
gezondheid van alle deelnemers, vrijwilligers en supporters gaat boven
alles en hierdoor vinden wij het niet
verantwoord om de PK Sport Bosdijk-

loop in 2022 te organiseren. Lopers
die zich al hadden ingeschreven,
ontvangen van ons bericht. Wij
vinden het ontzettend jammer, maar
kijken ook graag vooruit. We hopen
volgend jaar weer een “normale” PK
Sport Bosdijkloop te organiseren op
zondag 19 februari 2023 in
Vinkeveen.

Uithoornse bobsleeër naar
Olympische Spelen
Uithoorn - Voor Ivo de Bruin is zijn
droom uitgekomen. Met zijn
bobsleeteam mag de Uithoornse
stuurman naar de Olympische
Spelen. Een week geleden zag het er
nog naar uit dat het niet gelukt was
voor het team om zich te kwalificeren. De viermansbob behaalde een
zeventiende plaats in St. Moritz en
teleurstelling overheerste. Maar op
aandringen van de Bob- en Slee
Bond Nederland besloot sportkoepel
NOC*NSF de bobsleeërs toch toe te
laten. Vanwege corona en wat tegenslagen had het team niet goed
kunnen presteren. De organisatie zag
hun potentie en wilde hen toch een

kans geven. Na dit nieuws barstte Ivo
in tranen uit. Twaalf jaar lang streed
hij voor dit doel en zette alles opzij
om hier te komen. Nu gaat hij zich
voorbereiden op de wedstrijd van
zijn leven. Het team is meteen in
quarantaine gegaan en wordt elke
dag getest op corona. Vandaag zal
het team vertrekken naar de Olympische Winterspelen. Zijn vrouw Christine zal eveneens op de bobsleebaan
te vinden zijn. Zij komt uit voor
Canada. Op zaterdag 19 februari en
zondag 20 februari komt het Nederlandse bobsleeteam met de viermansbob in actie in het Yanqing
Sliding Centre vlakbij Peking.

Als ik eind december, begin januari
mijn (buurt)wandelingen maak
geniet ik van de frisheid en de winter.
Vooral als de temperatuur zo rond
het vriespunt is. Dat is heerlijk. Maar
dan, vanaf midden januari begint het
toch te kriebelen. Dan komt er bij het
genieten, het wachten. Het wachten
op tekenen van eh…..hoe zal ik het
zeggen, ik kan er niet omheen: het
voorjaar. Begin december plukte ik
wat hazelaartakken waaraan nog wat
herfstig blad hing. Maar het ging mij
om de dikke katjes. Ik zette ze in mijn
buiten wintervaas die voor het raam staat. Gewoon vullen met water en
de natuur heb je dicht bij huis. Verder niks aan doen. Door de ‘warme
weken’ zag ik dat elzen aan de rand van het Argonpark begin januari al in
volle bloei stonden. Zwaar en dik en stuivend hingen de katjes aan de
bomen. Toen kwamen ook al de eerste meldingen van hooikoorts. De
mensen die daar gevoelig voor zijn zullen geen melding nodig hebben. Ik
ga nu niet verder in op de verandering van het klimaat. Ik kijk en neem
waar. Dat vind ik leuker. En ik probeer in mijn eigen leven en omgeving
een kleine bijdrage te leveren aan dat wat goed is voor de natuur en het
milieu. En ik geniet gewoon van de natuur dichtbij huis. En nu is dat
wachten op het voorjaar. Dat is inderdaad een wachten, ik kan daar
verder niets actiefs aan doen. En ‘wachten’ is ook best fijn. Dan zie je uit
naar iets, iets moois meestal. Het is een positief iets en daar kunnen we
wel wat van gebruiken. Ik wacht elk jaar op het ‘uitbreken’ van de hazelaar. Daarom pluk ik in december die takken en nu….nu bloeien ze al
overal. Als lange, gele slierten hangen ze aan de struiken. Het mooiste
vind ik dan dat je ‘erbij kunt’. Ze groeien vlak langs je wandelpad. De hoge
struik vormt zelden een stam maar vertakt zich vanaf de voet. De mannelijke katjes die nu bloeien zijn al ontstaan in de zomer van het vorige jaar.
Bij mijn volgende wandeling zal ik eens opletten of de vrouwelijke bloeiwijzen al zichtbaar zijn. Deze lijken op gewone bladknoppen maar laten
zich later zien. Kijk naar de puntjes van die ‘bladknoppen’. De vrouwelijke
bloeiwijzen lijken op rode pluimpjes met een kleverige stempel waarop
het stuifmeel van de katjes neerkomt. En het bijzondere is dat ze pas aan
het begin van de zomer uitgroeien tot hazelnoten, lang na de bestuiving.
Geniet van het wachten...
Elza Vis, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

“Box” voor Team Champ

Uithoorn - Kickboksschool Team
Champ heeft het ‘Keurmerk Vechtsportautoriteit’ gekregen. Met het
keurmerk, sinds dit jaar verplicht, laat
de school zien zijn zaken (meer dan)
voldoende op orde te hebben voor
officiële wedstrijden. Het Keurmerk
Vechtsportautoriteit is een initiatief
van de Nederlandse Vechtsportautoriteit, gesteund door het ministerie van
VWS, NOC*NSF Centrum Veilige Sport
en alle sportbonden binnen het veld
van kickboksen, thaiboksen en MMA
in Nederland. Wethouder José de
Robles, zelf jarenlang een actieve
vechtsporter, kwam naar de sportschool om eigenaar Elnur persoonlijk
te feliciteren met het verkregen keurmerk. En hoe kon dat beter dan met
een enorme “box” in de ring?

Sportief gedrag binnen én buiten de lijnen
Uithoorn - Op woensdag 19 januari
hing wethouder Jan Hazen (sport)
samen met Andy Verstelle, aanjager
van het Sportakkoord van Uithoorn,
het eerste bord “Zo gaan we met
elkaar om” af bij de ingang van
sportpark De Randhoorn. Op het
bord, dat komt te hangen bij alle
sportparken in de gemeente, staan 5
afspraken rond veilig en positief
sporten. Hazen: “We moeten op een
respectvolle manier met elkaar
omgaan. Zodat de sport leuk blijft.”
De borden staan voor: “Positieve

LEZERSPOST
Levensgevaarlijk oversteken
Afgelopen week is er een renovatie geweest aan de VRI- kruispunt
Zijdelweg, Maximalaan, Watsonweg. Aan de gehele verkeersregeling
installatie is de gemeente vergeten
om aan weerszijde een drukknop
voor voetgangers te plaatsen bij de
voetgangersoversteekplaats. De
Uithoornse burger die zonder te
vallen over halve stoepjes, paaltjes
of zijn enkels verzwikt na het
wandelen over het in niets eindigende trottoirs, zal ook hier weer
blij zijn heelhuids de overkant te
halen.
Roger Luttik

sportcultuur, veilige sportverenigingen”, één van de 4 thema’s van
het Sportakkoord van Uithoorn. De
gedragsregels gelden voor sporters,
toeschouwers en besturen.
Wethouder Hazen: “Sporten is leuk.
Het is goed voor je lijf, sport verbroedert en het maakt vrienden voor het
leven. Binnen de lijnen geldt ‘fair
play’; de scheidsrechter let erop dat
de spelers zich aan de regels
houden.” Hazen vervolgt: “Maar ook
buiten de lijnen is het belangrijk dat
er een goede sfeer hangt en dat we
ons aan regels houden. Over hoe
toeschouwers de scheidsrechter

benaderen, en hoe we de sporters
aanmoedigen. Vooral jonge
kinderen. Dat geldt ook voor trainers
en bestuursleden. We moeten op
een respectvolle manier met elkaar
omgaan. Zodat de sport leuk blijft.”
De regels zijn afgesproken met alle
sportverenigingen, en zó geformuleerd dat ze passen bij alle sporten.
Ze moeten bijdragen aan een positief klimaat rond sportactiviteiten, bij
de beoefenaars én bij de
toeschouwers.
De boodschap van de wethouder is
terug te zien op uithoorndenktmee.
nl/sportakkoord.
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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 nieuwsfeiten 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 kunnen 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 waarbij 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.

Bouw mee aan een prettigere leefomgeving, nu en voor de toekomst

U kunt iets betekenen
Voor de gemeenschap

Wilt u een steentje bijdragen aan een betere woon- en werkomgeving?
Laat u graag weten, dat kan ook anoniem, hoe u denkt over lokale,
actuele onderwerpen? Grijp dan nu uw kans. Denk en praat periodiek
mee over onderwerpen die spelen in onze gemeenschap. Doe mee aan de
raadplegingen van ‘Gemeenschap aan zet’ of maak deel uit van het raadgevend burgerpanel TipRondeVenen. U kunt u stem laten horen en actief
gaan meedoen. Uw mening telt!
‘Gemeenschap aan zet’ wat is dat?
In De Ronde Venen starten we op 1
februari ‘Gemeenschap aan zet’. Het is
een samenwerkingsverband tussen
Toponderzoek, Swipocratie en Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI). Het
doel is het creëren van een prettigere
leefomgeving, nu en in de toekomst.
Iedereen denkt en praat mee en daardoor krijgt de hele gemeenschap een
stem De gemeenschap is dus aan zet’.
Wij willen de gemeenschap
betrekken bij lokale onderwerpen en
vraagstukken: we laten de stem en de
mening van het volk horen.
De gemeenschap wie zijn dat?
Dat zijn niet alleen de inwoners, maar
de gemeenschap bestaat uit zes
verschillende groepen, die elk eigen
belang heeft. De groepen zijn de
lokale overheid, de ondernemers,
onderwijs & innovatie, vrijwilligers &
maatschappelijke organisaties, media
& communicatie en uiteraard de
inwoners. Via zoveel mogelijk kanalen
(denk aan de lokale krant, e-mails,
websites, sociale media, radio en televisie, etc.) dagen wij de gemeenschap
uit om mee te doen aan raadplegingen over onderwerpen die van
belang zijn voor de gemeenschap in
De Ronde Venen. Hierbij zijn de

begrippen representativiteit, onafhankelijkheid en transparantie erg
belangrijk. We proberen dan ook om
alle doelgroepen te bereiken, want
alleen op die manier kunnen wij
betrouwbare uitspraken doen.
Hoe werkt het precies?
In 3 stappen willen we zoveel mogelijk doelgroepen bereiken, bevragenen en betrekken bij actuele lokale
onderwerpen en vraagstukken. De
stappen zijn: peilen wat er leeft, raadplegen en met elkaar de dialoog
aangaan (zie afbeelding). We gaan op
een laagdrempelige manier via Swipocratie peilen wat er leeft.

Swipocratie
Natuurlijk willen we dat er zoveel
mogelijk mensen meedoen, maar u
bepaalt zelf of u mee wilt doen. Het
is gebruikersvriendelijk ingericht,
zodat het weinig moeite en tijd kost.
Onder andere met de online tool
Swipocratie. Het is een tool waarmee
super makkelijk, laagdrempelig en
snel de mening van een grote groep
mensen is te peilen en waar je naast
de gebruikelijke groepen ook moeilijk bereikbare groepen mee bereikt.
Met enkele simpele bewegingen
(swipes) op de mobiele telefoon kunt
u uw mening geven. Veel beeld
weinig tekst. Het is ook de manier
om jongeren actiever te betrekken.
Doordat we jongeren opzoeken waar
ze zijn en op een manier die hen
aanspreekt. En daar speelt de
mobiele telefoon nu eenmaal een
belangrijke rol in.
Na de peiling gaan we stap verder
Met de uitkomsten gaan we aan de
hand van raadplegingen en dialoogtafels “in gesprek met de inwoner”.
Deze resultaten toetsen wij statistisch op betrouwbaarheid en representativiteit. Het wordt tot heldere

en begrijpbare uitkomsten verwerkt.
Daarvoor maken we gebruik van de
expertise van onderzoekbureau
TOPonderzoek die al in het hele land
bij veel participatietrajecten
betrokken zijn. Tot slot gaan we in
gesprek met elkaar over de resultaten en leggen deze als gemeenschap voor aan de beleidsbepalers.
Hiermee kunnen zij weloverwogen
besluiten nemen en beleid maken.
U kunt dus echt gaan meedoen!
We gaan dus niet afwachten, maar
we draaien het om en laten onze
mening tijdig horen. De gemeenschap is wat ons betreft aan zet! We
gaan tips en oplossingen meegeven.
Het is zelfs mogelijk om nog een stap
verder te gaan; burgerpanel
TipRondeVenen.
Wat is TipRondeVenen?
Dit is een raadgevend burgerpanel in
de gemeente De Ronde Venen waar
alle inwoners van 16 jaar en ouder
aan kunnen deelnemen. TipRondeVenen praat samen met de inwoners,
in plaats van over inwoners. In ruim

Geef uw mening als inwoner!

Waar wil jij over meepraten
in De Ronde Venen?

Wie helpt er een handje mee om de krant in Abcoude te krijgen?

Het is inmiddels een vaste rubriek aan het worden
op deze IVI-pagina waar wij u als lezer een vraag stellen aan de hand van
een labeltje op een theezakje. Deze week de vraag:

Omdat Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) het belangrijk vindt dat de
lokale kranten in alle kernen van De
Ronde Venen gelezen kunnen worden
willen wij dat de lokale inwonerskrant
de Nieuwe Meerbode ook te lezen is
in de kernen Abcoude en Baambrugge. De Nieuwe Meerbode wordt
niet huis aan huis bezorgd in deze
kernen, maar wij hebben enkele lokale
ondernemers bereid gevonden om de
krant bij hun locatie neer te leggen.
Inwoners van deze kernen kunnen de
krant vanaf daar mee nemen. In
Abcoude is dit bij Koot Supermarkt en
de Angstelborch en in Baambrugge bij
de buurtwinkel van der Wilt en dorpshuis De Vijf Bogen. De krant moet
echter op woensdagmiddag van Mijdrecht bezorgd worden naar beide

Waar wil jij over meepraten in De Ronde Venen?
We zijn als inwoners beweging natuurlijk erg benieuwd wat er allemaal
leeft in de gemeenschap in De Ronde Venen. We bieden graag een
podium aan de inwoners om hun vragen, op en aanmerkingen en
wensen kenbaar te delen met een groter publiek. Dat kan dus door uw
antwoord op de “theezakjes vragen” naar ons toe te sturen, zodat we dat
kunnen delen in de krant. Maar zoals u heeft kunnen lezen op deze IVIpagina gaat Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) er serieus werk van
maken om de ‘gemeenschap aan zet’ te krijgen door raadplegingen in de
gemeenschap uit te gaan zetten en het zelfs mogelijk te maken dat u uw
mening kan laten weten door zitting te nemen in het burgerpanel
TipRondeVenen. Binnenkort komen we dan ook met een soortgelijke
vraag via een peiling van ‘Gemeenschap aan zet’ naar de inwoners toe,
maar wilt u ons het nu alvast laten weten stuur dan jouw antwoord naar:
info@inwonersvoorInwoners.nl

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

Oproep aan inwoners

kernen. We hadden een inwoner die
werkzaam is in Mijdrecht en woonachtig in Baambrugge. Hij bracht elke
woensdag de krant van Mijdrecht naar
Dorpshuis De Vijf bogen in Baambrugge. Frits Benacchio van De vijf
bogen zorgde dan voor de verdere
verspreiding naar de uitgifte plekken.
Een voorbeeld van een stukje samenwerking van inwoners voor inwoners.
Helaas is de eerste schakel in de ‘inwonersbezorgketen’ weggevallen en nu
moeten we elke woensdag van Mijdrecht naar Baambrugge rijden en vice
versa. Dat is natuurlijk jammer want
als er iemand is die er voor kan zorgen
de krant vanuit Mijdrecht op
woensdag bij Frits in de Vijf bogen kan
afleveren scheelt dat elke week een
ritje heen en weer. Het is ook beter

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.

70 andere Nederlandse gemeenten is
bewezen dat TIPburgerpanels
werken. Het zorgt voor betere
samenwerking met de lokale overheid. Volgende week gaan we wat
meer over het burgerpanel TipRondeVenen uitleggen op deze IVIpagina en gaan vertellen hoe je
daaraan kunt meedoen..
Meedoen is belangrijk
Wij geloven dat raadpleging
‘Gemeenschap aan zet’ en burgerpanel ‘TipRonde Venen’ heel waardevol is voor de gemeente De Ronde
Venen. Wij vinden namelijk dat participatie voor echte democratie zorgt,
precies zoals die is bedoeld. Heeft u
binding met De Ronde Venen en
vindt u het belangrijk dat de juiste
beslissingen worden genomen? Doe
dan mee met ‘Gemeenschap aan zet’
en het burgerpanel TipRondeVenen.
Blijf ons daarom volgen en wilt u nu
al meer weten of heeft u nog vragen
neem contact op met Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI).
Stuur een e-mail naar:
info@inwonersvoorinwoners.nl

voor het milieu!! Het is bijna geen
moeite want we zorgen dat de krant
keurig bij je aangeleverd wordt en je
hoeft het alleen bij Frits af te leveren.
Dus...
Wie werkt er in Mijdrecht en woont
in Abcoude of Baambrugge? Of wie
werkt er in Abcoude of Baambrugge
en woont in Mijdrecht?
Wil jij meehelpen dat de inwoners van
Abcoude en Baambrugge deze krant
kunnen blijven lezen.
Stuur dan een e-mail naar:
info@inwonersvoorInwoners.nl

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

