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Problemen 
Ouders vragen zich af in hoeverre zij in 
hun belangen gevrijwaard blijven van 
een personele  problematiek binnen 
het gemeentelijk apparaat. Die 
problemen zouden te maken hebben 
met een hoog ziekteverzuim, een te 
krappe bezetting en het vertrek van 
ambtenaren, die hun zaak behandelen 
en daarover beslissen. De gemeente 
meldde eerder in een ingezonden brief 
dat in de Nieuwe Meerbode juridische 
onjuistheden stonden over het 

aanvragen van pgb’s voor jeugdzorg. 
Goldhoorn en Rouwenhorst willen 
weten waarop de gemeente doelde in 
waarom is nagelaten daar helder op in 
te gaan. Volgens beide raadsleden zou 
het voor de inwoners een stuk duide-
lijker worden als de gemeente dan ook 
aangeeft om welke onjuistheden het 
gaat.

Slechte communicatie?
Er zou een duidelijk inzicht moeten 
komen in gebeurtenissen en ontwik-

De Ronde Venen - De raadsleden Anco Goldhoorn (Ronde Venen Belang) 
en Jan Rouwenhorst (CDA) hebben aan het college van b en w vragen 
gesteld over de afhandeling van aanvragen voor Jeugdhulp. De nadruk 
ligt op de zogeheten persoonsgebonden budgetten (pgb’s). In hoeveel 
gevallen ging het om “niet halen van termijnen” m.b.t. jeugdhulp op 1 
januari 2021 en om hoeveel gevallen gaat het op 1 januari 2022? 

Wethouder Cees van Uden zet zich 
voor 100% in voor PGB ellende

Bellen met de gemeente 
buiten openingstijden
De Ronde Venen - De gemeente is van maandag tot en met donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar via 
het telefoonnummer 0297 29 16 16. Soms kunnen zaken niet wachten en 
is buiten deze uren contact met de gemeente gewenst. Voor spoedzaken 
buiten de openingstijden kunnen inwoners bellen met het nummer 
0297-272361. Bellers wordt gevraagd een boodschap in te spreken en 
een medewerker van de gemeente neemt daarna zo snel mogelijk 
contact op.

Schade storm Corrie valt mee 
in De Ronde Venen
De Ronde Venen – Aan de kust heeft 
het wind, maar de brandweer Mijd-
recht, heeft het volgens welinge-
lichte bronnen drukker gehad met 
hulpacties in Uithoorn dan dat er hier 
veel te doen was. Op de Mijdrechtse 
Zuwe in Amstelhoek is maandagoch-
tend een deel van de bebording van 
het tankstation losgekomen. De 
brandweer moest in actie komen om 
dit veilig te stellen. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van een hoog-
werker. Het tankstation werd tijdelijk 
afgesloten. Maandagmorgen tijdens 
storm “Corrie” waaiden van een 

woning aan Langs de Baan delen van 
het dak afkomstig van een stellage 
voor zonnepanelen. Brandweer 
Uithoorn met assistentie van de 
Hoogwerker van het Korps Mijdrecht 
hebben de rest van de losliggende 
stukken verwijderd. Maandag-
morgen werd bij de Nostalgie in 
Amstelhoek door de storm een 
pergola-overkapping omverge-
blazen. Brandweer Mijdrecht kwam 
ter plaatse, maar omdat de situatie 
verder niet gevaarlijk meer was 
gingen zijn direct door naar de 
volgende stormschade. 

Foto’s: Jan Uithol

kelingen met betrekking tot aanvragen 
voor jeugdhulp. Zo zou met name de 
behandeling van pgb-aanvragen zeer 
te wensen overlaten. De gevolgde 
procedure zou kritisch moeten worden 
bekeken en er moet beter beargumen-
teerd uitleg gegeven worden over de 
lange wachttijden. Zo zouden ouders 
opgemerkt hebben dat ze niet tijdig 
een schriftelijke bevestiging op de 
aanvraag krijgen. Als die bevestiging er 
wel komt, is dat niet zelden pas na het 
verstrijken van langere tijd. Worden 
ouders wel goed geïnformeerd over de 
rechten die ze hebben bij een te late 
reactie van de gemeente? Goldhoorn 
en Rouwenhorst: “Dat geldt voor het 
maken van bezwaar tot het aanspraak 
kunnen maken op de uitbetaling van 
dwangsommen door de gemeente. 
Tijdige en juiste communicatie met 
ouders lijkt niet een sterk punt te zijn 
van de gemeentelijke organisatie 
binnen het Sociaal Domein. We krijgen 
zelfs de indruk dat er niet in alle 
gevallen sprake is van dossiervorming 
en dat leidt vroeg of laat tot vertraging 
en irritatie bij ouders, die vaker dan 
nodig hun verhaal moeten vertellen.” 
Vervolg elders in deze krant.
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UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur 

Nieuwsronde 
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen: Huiswerkbegeleiding Tympaan-
deBaat, inspraak bij de provincie over het OV, een nieuwe politieke partij 
en eentje die vertrekt. 

Overige TV-programma’s
Ma. t/m za. 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 

BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
(nieuwe serie) 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 

In het weekend Het lokale weerbericht met Mees Weststrate
Dinsdag 8-2 12.30 /16.30 en 19.30:

Kookprogramma Verrukkelijke Venen

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

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

Lokale Radioprogramma’s deze week
Maandag 20.00-22.00 2generaties1geluid
Dinsdag 19.00-21.00  Echoes
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers

22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

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

RTV Ronde Venen zendt uit op de Ziggokanalen 41 en 36 (Abcoude en 
Baambrugge) en op 1368 (andere providers). RTV Ronde Venen is te 
horen op 105.6 FM en via de kabel 1916 ( Ziggo) en 1068 (andere provi-
ders). 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, � lmen, 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

De Ronde Venen - De actie van de 
Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis, Vinke-
veen-Waverveen en Abcoude-Baam-
brugge om DE waardepunten in te 
zamelen voor pakken ko�  e voor de 
Voedselbank De Ronde Venen is 
uitstekend verlopen. 
In totaal zijn er 1.237.619 punten 
geteld, 65% meer dan vorig jaar! De 
Lionsclubs hebben ook dit jaar 

landelijk de actie ‘Ko�  e voor de 
Voedselbanken” gevoerd in samen-
werking met Douwe Egberts. De 
ingezamelde ko�  epunten worden 
bij Douwe Egberts verzilverd voor 
pakken ko�  e. De ko�  ebrander 
verhoogt het aantal met 15%.
Ook de Lionsclubs in gemeente De 
Ronde Venen hebben wederom 
lokaal deze actie gevoerd om onze 

im  mil oen koffi ep nten 
voor de Voedselbank!

voedselbank De Ronde Venen te 
ondersteunen in deze moeilijke tijd. 
Ko�  e is met name een product waar 
de voedselbanken om zitten te 
springen aangezien dit nauwelijks 
aan hen wordt gedoneerd door de 
lange houdbaarheidsdatum. De actie 
is ook dit jaar gecombineerd met het 
inzamelen van oud en vreemd geld. 
Dit geld wordt omgewisseld door de 
Lionsclub in euro’s. Voor elke ingeza-
melde 15 euro kan in de Derde 
Wereld een blinde aan staar worden 
geopereerd. Ook aan dit goede doel 
is in onze gemeente ruimhartig 
gedoneerd met meer dan 20 kilo aan 
oude guldens, buitenlandse munten 
en biljetten. Zoals een donateur in 
een bijgesloten brie� e liet weten: 
‘Ikzelf ben in november 2021 aan 
beide ogen geopereerd vanwege 
staar. Ik hoop dat d.m.v. dit oude geld 
iemand in de Derde Wereld geholpen 
kan worden aan staar!’. Door dit 
record aantal punten zullen er 
binnenkort zo rond de 2.500 pakken 
ko�  e afgeleverd worden bij de Voed-
selbank De Ronde Venen. De Lions-
clubs willen al deze donateurs harte-
lijk bedanken voor hun gulle giften 
en de inzamelpunten voor hun 
medewerking aan deze actie 

De Ronde Venen - Gelukkig mogen 
ze de lessen voor jong en oud weer 
vervolgen. Heeft u ook interesse of 
wil uw kind graag creatief bezig zijn, 
kijk dan op onze website: 
https://atelierdekrommemijdrecht.nl
Komende 2 maanden vinden er ook 
weer workshops plaats, te weten: 
Zaterdag 26 februari 13:30-16:45 – 
Powertex workshop IJsvogel boet-
seren olv Angelique Streefkerk
Maandag 28 februari 9:15-12:45 – 
Powertex workshop Afrikaanse pop 
olv Angelique Streefkerk
Je maakt in 1 ochtend een mooie 
Afrikaanse pop of IJsvogel van 
powertex. Het � guur staat op een 
natuursteen sokkeltje. Laag voor 
laagbouw jij je creatie op en na 
a� oop heb je een mooi, eigen 
gemaakt kunstwerk. Leuk voor 
binnen of in de tuin. 
Om mee te doen heb je geen erva-
ring nodig. Deze workshops zijn 
geschikt voor beginners en gevor-
derden. Trek een schort en kleding 
aan waar klei en verf op mogen 

komen. Neem een klein doosje/ oude 
handdoek mee waarin het beeldje na 
a� oop meegenomen kan worden. Bij 
latex allergie graag zelf hand-
schoenen meenemen. De workshop 
is inclusief ko�  e & thee.
Zaterdag 12 & 28 maart 9:30-11:45 
Ouder-kind workshop olv Moniek 
van Dijk. Zoals u begrijpt kan de 
ouder ook een grootouder of andere 
betrokken volwassene zijn. Het doel 
van deze workshop is samen creatief 
bezig zijn. Je mag zelf kiezen welk 
werkstuk uit het aanbod je samen 
wilt maken. Het is geschikt voor de 
ouder(e) met 1 a 2 kinderen (vanaf 8 
jaar). Na a� oop neem je een echt 
kunstwerk mee naar huis.
Via de website www.atelierdekrom-
memijdrecht.nl kun je je inschrijven 
of neem contact op met de 
cursuscoördinator: 
leden@atelierdekrommemijdrecht.nl
Wijzigingen onder voorbehoud. 
Minimaal 7 deelnemers per groep. 
Locatie: Gebouw Trekvogel, Karekiet 
49, Mijdrecht. U kunt zich voor de 

Atelier e romme i drecht 
weer estart

workshops en de lessen aanmelden 
bij onze ledenadministratie: 
leden@atelierdekrommemijdrecht.nl

De Ronde Venen - Nu de zwaarste 
maatregelen voor bescherming van 
Corona wat milder zijn geworden 
mogen de Repair Cafés gelukkig 
weer open. Onze vrijwilligers staan 
te trappelen en het publiek ook! 
Uiteraard conform de huidige RIVM 
regels

Repair Café Baambrugge 
Start weer op de 1e dinsdag van de 
maand namelijk 1 februari. Voor deze 
groep zijn we naarstig op zoek naar 
vrijwillige reparateurs, dus mocht u 
interesse hebben meld u dan aan! 
Wij zoeken ook een nog goed 
werkende naaimachine voor de naai-
werkzaamheden van Elise. Wilt u uw 
naaimachine aan hen schenken? Ze 
zijn heel erg welkom! Dit Repair Café 
is open van 10.00 tot 12.00 uur. 
Locatie: De 5 Bogen - Prinses 
Margrietstraat 10 in Baambrugge.

Repair Café Mijdrecht
Start weer op de 2e en 4e donderdag 
van de maand dus 10 en 24 februari 
van 14.00 tot 16.00 uur. Voor dit 
Repair café zoeken wij met spoed 

een kundige en enthousiaste naai-
ster én een ‘allround’ reparateur. 
Heeft u twee rechterhanden (slechts 
één mag ook, als die maar kundig is!) 
en bent u goed in repareren van 
verschillende objecten? Dan heten 
wij u van harte welkom! Meld u aan 
bij Annemarie Keja of loop even 
binnen! Locatie: G. van Amstelstraat 
5 Mijdrecht.

Repair Café Abcoude
Start zoals u reeds gewend bent op 
de 1e vrijdag van de maand dus op 
vrijdag 4 februari van 10.00 tot 12.30 
uur. Computerdeskundigen Arno en 
George zijn ook weer van de partij.
Locatie: De Angstelborgh - Dorps-
zicht 22 Abcoude 

Repair Café Vinkeveen 
Start op de 3e maandag van de 
maand dus op dus op 21 februari 
van 9.30 tot 12.00 uur in Sociaal 
Cultureel Centrum de Boei - Kerklaan 
32- 3645 EV Vinkeveen. Ook zij 
houden 1,5 meter afstand en 
betreden de ruimte met een mond-
kapje op. Iedereen is welkom!

e epair af s aan weer open

De Ronde Venen - “Ook wij 
stonden alweer enige tijd in de 
startblokken om weer open te 
mogen. Zodra het kon heb ik 
contact gezocht met de vrijwilligers 
en zie daar; ik heb geen enkele 
afmelding gehad, ze willen allemaal 
weer!” aldus sociaal cultureel werker 
Annemarie Keja van Tympaan-De 
Baat in Abcoude. “ Daarom volgt 
hier een overzicht van welke activi-
teiten weer starten dan wel weer 
plaats gaan vinden in de Angstel-
borgh” (Dorpszicht 22 Abcoude )“ 
Uiteraard kan alles alleen plaats 
vinden als we ons aan de RIVM 
maatregelen houden, dus kunnen 
er maximaal 20 mensen in de zaal. 
Er moet ook weer 1 ½ meter afstand 
gehouden worden en de mond-

kapjes moeten op tijdens het lopen 
en mogen weer af als u zit. 

De activiteiten: 
- Senior Sportief Actief geeft weer 

gymles voor ouderen op dinsdag-
ochtend. Op de donderdagna-
middag wordt er ook weer Line 
dance gegeven. 

- Onze Open Eettafels starten vanaf 1 
februari (en 8, 15 en 22 februari) op 
dinsdagavond om 18.00 uur. 
Aanmelden kan al. Meld u snel aan 
want vol=vol en max is 20!)

- Biljarten is reeds gestart op 
woensdag en vrijdag vanaf 13.30 
uur tot 17.00 uur.

- Ontbijtje Koot is alweer gestart 
vanaf 9.00 tot 10.00 uur (zie foto)

- U kunt weer mee wandelen na het 

i na alle activiteiten in de 
An stelbor h starten weer

ontbijtje Koot op donderdagoch-
tend van 10.00 tot 11.00 uur.

- Bingoën doen we eindelijk weer op 
de donderdagmiddag 4 februari 
van 14.00-16.00 uur. (Let ook hier 
op, maximaal aantal mensen binnen 
is 20 personen! En als de zaal vol is 
kunt u er helaas niet meer in!)

- Darten mag weer op de donderdag-
avond van 19.30-tot 21.45 uur

- Het Repair Café in Abcoude gaat 
weer van start op vrijdag 4 februari 
vanaf 10.00 tot 12.30 uur het Repair 
Café in Baambrugge start weer op 
dinsdag 1 februari van 10.00 tot 
12.00 uur

- Op de zaterdagochtend kunt u weer 
ko�  e of thee komen drinken bij 
Riet.

- Tenslotte gaat de Zondaggroep 
weer van 14.30 tot 17.00 uur. 

Graag tot ziens bij een van de activi-
teiten. Ook als u gewoon en bakkie wil 
doen, bent van harte welkom.
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Regio - Na twee jaar in de corona-dip 
te hebben gezeten, is de organisatie 
van de Ladies Rally het zat en gaat 
weer vol gas. In navolging van de 
geslaagde edities van 2017 en 2018 
organiseert Rally Club Aalsmeer in 
samenwerking met Handelsbanken 
dit jaar weer een damesrit en wel op 
zondag 24 april. Vanaf 9.30 uur 
worden deze dag deelnemers door 
het organisatieteam welkom 
geheten bij The Beach aan de Oost-
einderweg 247 met ko�e en wat 
lekkers . Na het in ontvangst nemen 
van het routeboek en een goodiebag 
gaat de rally tussen 10.00 en 10.45 
uur van start. Onderweg krijgen de 
deelnemers een heerlijke uitgebreide 
lunch op een landelijke locatie. Aan 
het einde van de dag is de �nish 
weer bij startlocatie The Beach, waar 
familie en vrienden natuurlijk weer 
van harte welkom zijn. Als alle 
equipes ge�nisht zijn, worden prijzen 
uitgereikt aan de beste equipes. 
Natuurlijk is er ook dit jaar een prach-

tige prijs voor de meest originele 
equipe. Het is een rally waar ontspan-
ning en gezelligheid voor op staat, 
maar waar onderweg wel diverse 
vragen gesteld worden en 
opdrachten uitgevoerd moeten 
worden. Een route die voor iedereen 
te rijden is, geen hoge moeilijkheids-
graad. Mooie onbekende stukjes 
Nederland ontdekken, een dagje uit 
op de weg, met mooie stops op 
prachtige plekjes.
Dus dames, rij gezellig mee met je 
vriendin, moeder, collega, sport-
maatje, buurvrouw, dochter, mede-
studente of wie dan ook! Iedereen is 
welkom: het maakt niet uit in wat 
voor auto je mee rijdt. Je gaat lekker 
mee in je vrijetijdskleding, je kleedt 
je chique aan of je gaat gek verkleed, 
alles mag. Gezelligheid onderweg 
staat voorop! Prijs voor deelname is 
per persoon 45 euro. De inschrijving 
is geopend. Schrijf je nu in via de site 
van Rally Club Aalsmeer: 
www.rallyclubaalsmeer.nl

Rally Club Aalsmeer organiseert 
weer de Ladies RallyVERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Uithoorn - Het Boek en Schrijf Plat-
form Uithoorn, BSPU, organiseert de 
eerste van vier forumtafels in dit jaar 
op dinsdag 8 februari a.s. in de 
Kuyperzaal van gebouw De Kuyper, 
Kuyperlaan 50. Aanvang 20.00. Een 
twee uur durend literair evenement 
van de bovenste boekenplank.
Het thema van de avond is ‘Nihilisme 
in de hedendaagse literatuur’. 
Aan tafel ontvangt gespreksleider 
Paul Snijders een viertal gasten 
onder wie twee lokale auteurs van 
publicaties die direct raken aan het 
thema. Het zijn de heren J.T.B. 
Jansen, auteur van ‘Waan en wille-
keur’ uit 2017 en Youp de Haas die 
vorig jaar ‘Paradox’ heeft uitgebracht. 
Verder schuiven aan de heren Jan-
Paul Overing, docent maatschappij-
leer op het Alkwin College, en Anton 
Furnée, coördinator activiteiten 
Amstelland bibliotheken. 

Nihilisme, een oerbegrip in de �lo-
so�e, gaat gebukt onder een negatief 
imago en er zijn talloos vele boeken 
geschreven van een nihilistische 
aard. De grondgedachte ervan is dat 
wat de mens ook maar onderneemt, 
leidt tot niets. Geen geschikt thema 
voor een avondvullend tafelgesprek, 
zou je zeggen. Maar! Het accent in de 
titel ligt op het woord heden-
daagse en met een aantal recentelijk 
verschenen werken als leidraad komt 
hopelijk een levendige discussie op 
gang waarin nihilisme aanzienlijk 
vrolijker naar voren komt dan 
menigeen zou denken.

Wilt u deze spraakmakende avond 
bijwonen? Meld u aan bij Paul Snij-
ders, pachinco05@hotmail.com. Doe 
dit tijdig want bij twintig personen is 
de zaal vol. Alle informatie vindt u 
op www.BSPU.nl.

Bent u een Nihilist?

Abcoude - Sinds november 2021 is 
Fort bij Abcoude in het weekend 
opengesteld voor het publiek. Na 
een proefperiode van twee maanden 
concludeert Natuurmonumenten dat 
deze openstelling een succes is. 
Natuurmonumenten komt tot deze 
conclusie op basis van een evaluatie 
onder de vrijwillige poortwachters, 
BOA’s en medewerkers van Natuur-
monumenten. Uit de evaluatie blijkt 
dat op zaterdag en zondag tientallen 
mensen een ommetje komen maken 
op het fort. De bezoekers houden 
zich daarbij goed aan de regels en er 
zijn geen overtredingen of vernie-
lingen gemeld. 

Nieuwe tijden en extra dag
Vanaf februari zal Fort bij Abcoude 
niet alleen op zaterdag en zondag 
geopend zijn voor bezoekers, maar 
ook op donderdag. De openings-
tijden zijn iets verruimd: de poorten 
zijn open van 10:00 tot en met 17:00 
uur. Dankzij de inzet van de poort-

wachters kan Natuurmonumenten 
de openstelling voortzetten.

Regels op Fort bij Abcoude
De openstelling kan alleen gereali-
seerd worden als de bezoekers zich 
-net als in de proefperiode- aan de 
regels op het fort houden. Honden 
aan de lijn, poep opruimen, niet 
�etsen, op de paden blijven, afval 
mee naar huis nemen, geen vuur en 
versterkte muziek en geen 
privé-feestjes. 
Daarnaast is het belangrijk dat 
kinderen tot 12 jaar worden begeleid 
door een volwassene.

Nieuwsbrief Fort bij Abcoude
Natuurmonumenten verspreidt een 
aantal keren per jaar de Nieuwsbrief 
Fort bij Abcoude. Hierin informeren 
we omwonenden over de ontwikke-
lingen op het fort. Wilt u op de 
hoogte blijven? Meld u aan voor de 
nieuwsbrief via vechtplassen@
natuurmonumenten.nl.

Openstelling Fort bij Abcoude 
uitgebreid met de donderdag

Uithoorn - De zaterdagse postzegel-
ruilbeurs van de Filatelisten Vereni-
ging Uithoorn en omgeving wordt 
gehouden op zaterdag 5 februari, U 
bent van harte welkom. Maar wel 
met in acht neming van de geldende 
corona regels. En er zijn altijd leden 
van de Filatelisten Vereniging 
aanwezig, bij wie U informatie kunt 
inwinnen over het verzamelen van 
postzegels. De vertrouwde hande-
laren zijn weer aanwezig, waar bij U 
de benodigde postzegels kunt 
aanscha�en. Ook zijn er de stuiver-
boeken, dat zijn insteekboeken met 
postzegels, waar U postzegels uit 
mag nemen voor 1 stuiver per stuk.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur tot 
14.00 uur.. Het adres is Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Filatelisten 
Vereniging Uithoorn

Regio - De Regio Media Groep, 
uitgever van nieuwsbladen in diverse 
gemeenten, waaronder ook deze 
krant, is geen voorstander van de digi-
tale variant op de JA/NEE-sticker. 
Volgens directeur Frits Raadsheer 
kleven er te veel praktische nadelen 
aan het systeem en is het voor bezor-
gers vrijwel onmogelijk om ermee uit 
de voeten te kunnen.  Het idee voor de 
digitale NEE/JA-sticker komt van Mail 
Distributie Bedrijven (MailDB), de 
branchevereniging van de verspreiders 
van reclamefolders. Kerngedachte is 
dat inwoners online registreren of ze 
wel of niet reclamefolders willen 
ontvangen. Bezorgers moeten in dat 
geval tijdens hun bezorgroute bij elk 
adres op hun telefoon eerst checken 
wat de bewoner geregistreerd heeft. 
Raadsheer: ,”Dit plan is voor bezorgers 
praktisch onhaalbaar. Het heeft ook 
geen enkel voordeel voor wie dan ook, 
hooguit voor de folderbranche zelf. 
Voor de krantenbezorger is het 
ondoenlijk om de bezorging zorg-

vuldig te doen als hij constant zijn 
telefoon in hand moeten hebben om 
te kijken wie er wel of geen folders  in 
de bus wil.’’ De introductie van het 
digitale registratiesysteem lijkt vooral 
een poging van de folderverspreiders 
te zijn om hun omzet te redden. ,”Als 
krantenbedrijf willen wij hier niet bij 
betrokken worden. Wij brengen lokaal 
nieuws en zijn een belangrijk  onder-
deel van de samenleving. Men heeft 
eerder met succes de keuze gemaakt 
voor de JA/NEE-sticker en wij vinden 
als krantenbedrijf dat je de mensen er 
niet opnieuw mee moet lastigvallen. 
De reclame in onze kranten zorgt 
ervoor dat alle bewoners gratis nieuws 
kunnen ontvangen en de lokale 
ondernemers meer omzet kunnen 
genereren. Dat is een heel andere 
insteek dan de vaak landelijke keten-
folders hebben. Daarom willen wij bij 
dit ondoordachte plan niet betrokken 
raken. De enige overeenkomst is dat 
het gratis in de bus valt en daarmee 
houdt elke vergelijking op.’’

Digitale brievenbussticker: 
”Biedt geen enkel voordeel!’’

Het mag weer…
Uithoorn - Na een aantal weken 
van verplichte Lockdown mochten 
wij 28 januari de deuren weer 
openen voor de  trouwe  gasten en 
zoals gewoonlijk was het weer erg 
gezellig. Met een kopje ko�e en 
een gezellig praatje was het weer 
als vanouds. Daarna gingen de spel-
letjes weer op tafel en hebben de 
ouderen het weer heerlijk naar hun 
zin gehad.
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De Ronde Venen - Sinds half januari 
mogen we weer sporten in groeps-
verband. Vorige week zijn de trai-
ningen bij de Veenlopers weer 
gestart. Je wilt bewegen en lekker 
naar buiten? Je wilt werken aan je 
conditie of een gezondere levens-
stijl? En loop je ook liever samen dan 
alleen? In de groepslessen leer je 
lopen op een verantwoorde manier. 
We bieden leuke en afwisselende 
trainingen. Zij hebben trainingen 
voor lopers op alle niveaus. Iedereen 
kan zijn eigen doel stellen; je kunt 
bij hen leren hoe je moet beginnen 

met hardlopen, hoe je je techniek 
kunt verbeteren of hoe je je kunt 
voorbereiden op een loopevene-
ment. Leer een goede looptechniek 
te ontwikkelen en verlaag daarmee 
de kans op blessures. Onze vereni-
ging streeft ernaar om in een 
ontspannen en gezellige sfeer 
verantwoorde looptrainingen aan te 
bieden. De reguliere trainingen 
vinden plaats in Mijdrecht op de 
Rendementsweg op dinsdagavond 
en donderdagavond van 19.30 tot 
20.45 uur. Liever sportief wandelen? 
Dat kan ook bij de Veenlopers! Op 

Loop of wandel mee met de 
Veenlopers!

donderdagavond van 19.30 - 20.45 
uur wordt er sportief gewandeld 
onder begeleiding van een gekwali-
�ceerde trainer. We beginnen met 
een warming-up, werken aan een 
goede wandeltechniek, letten op de 
juiste lichaamshouding om 
ontspannen te lopen en daarmee de 
kans op blessures te verlagen en na 
a�oop een cooling-down. Ook heel 
geschikt voor hardlopers die gebles-
seerd zijn geraakt om zo geleidelijk 
te herstellen. Kom kijken bij de 
vereniging! Je mag vier keer vrijblij-
vend meetrainen voordat je besluit 
om lid te worden van de Veenlopers. 
Nadere informatie vind je op de 
website van de Veenlopers: 
https://veenlopers.nl.

De Ronde Venen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./ Café de Merel 2022 
zijn de eerste kwart �nalisten bekend, 
in het afgelopen weekend speelden 
Gijs Rijneveld en Cees Rietveld zich 
naar de kwart �nales we kunnen nog 
enkele spelers plaatsen op de 
volgende datums zaterdag 12, 19, 26 
en zondag 13 en 27 februari, zaterdag 
5, 19 en zondag 20 maart. Opgeven 

kan ook via onderstaande adres of aan 
de bar in Café de Merel. Het Open 
Ronde Venen Libre Kampioenschap 
wordt gespeeld op 11, 12 en 13 maart 
2022 opgeven kan vanaf nu op onder-
staand adres, is ook te vinden op 
biljartpoint losse toernooien. Dit alles 
in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te 
Vinkeveen, tel. 0297-263562 en 
06-947944949. E-mail thcw@xs4all.nl.

Eerste kwart finalisten bekend

De Ronde Venen - Het is een mooi 
duo. Een bedachtzame, rustige Fabian 
en een spontane beweeglijke Joost. 
Afgelopen vrijdag vierde Veenland 
tafeltennis hun kampioenschap in de 
2e klasse. Al in oktober 2020 
wervelden ze op het kampioenschap 
af. Ze stonden 5 punten voor op Tiel. 
Corona sloeg toe toen de NTTB de 
competitie stil legde en dus geen 
kampioenscha. Gelukkig gingen ze in 
het najaar van ’21 weer vastberaden 
aan de slag. Vooral Joost was los: hij 
won 92 % ! Zo eindigden ze weer als 
eerste met 3 punten voor op Oni, uit 
IJsselstein. De laatste speelronde kon 
niet meer gespeeld worden wegens de 
lock down, maar de buit was binnen, 
eindelijk. Ze kunnen nu laten zien wat 

ze kunnen in de 1e klasse, die binnen-
kort start. Ook de jeugd is weer gestart 
vanaf 19 uur op de vrijdag in Willisstee 
onder leiding van de trainers Marten 
en Ellie: ze kunnen gratis enkele keren 
meedoen om het uit te proberen. Ooit 
zijn Joost en Fabian ook zo begonnen.

Tafeltenniskampioenen

Uithoorn - De Uithoornse brand-
weerman Nico Theuns heeft zondag-
avond afscheid genomen van de 
brandweer. Hij was een bekend gezicht 
in Uithoorn en omstreken en zat 27 jaar 
bij de brandweer. De meeste jaren is hij 
bevelvoerder geweest. Voor zijn 

afscheid was een laatste melding in 
scène gezet. Eerst werd een melding 
gemaakt van een stormschade in 
Uithoorn. Eenmaal ter plaatse tro�en 
zij niets aan. Kort daarna werd de 
brandweer opgeroepen voor een 
brandgerucht aan de Boterdijk. Aldaar 

stond een container in brand. Tevens 
was daar ook een groot deel van het 
Uithoornse korps aanwezig. Voor Nico 
was dit echter een grote verrassing. 
Ook de burgermeester van Uithoorn, 
Pieter Heiliegers, was ingelicht en 
kwam even langs.

Afscheid van een echte 
Uithoornse brandweerman

Foto’s: VLN Nieuws - Laurens Niezen
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Vervolg van de voorpagina

“Uit de krantenartikelen maken we - 
hopelijk ten onrechte - op dat ouders 
niet tevreden tot erg ontevreden zijn 
over de manier waarop ze behandeld 
worden. Dat geldt ook voor echt 
bruikbare voorlichting door de 
gemeente. Bovendien zou er bij 
diverse ouders ongenoegen zijn over 
de gebrekkigen begeleiding en 
kennis. Zo zouden ouders zich in de 
contacten met en vanuit de 
gemeente niet benaderd en behan-
deld voelen als gelijkwaardige 
(gespreks)partners. Ook is gemeld 
dat echt overleg allerminst als stan-
daard en kwalitatief hoogwaardig 
wordt beleefd.” Goldhoorn en 
Rouwenhorst willen uitleg over de 
benadering van ouders met hulp-
vragen. “Houdt de gemeente zich 
aan de eigen servicenormen, hoe 
moeten ouders die kennen als ze er 
zijn? Kunnen we er blind van uitgaan 
dat er in de organisatie in ruim 
voldoende mate functionele kennis 
en ervaring aanwezig is om zelf-
standig casussen uit de Jeugdzorg 
doelgericht en in goed overleg en 
afstemming met ouders te behan-
delen en naar de juiste behandelaars 
door te verwijzen?” 

Geschrokken
“We hopen dat al die signalen in de 
Nieuwe Meerbode niet waar zijn, 
maar daar zijn we allerminst gerust 
op. Als ze wel waar zijn, dan is de 
situatie uiterst zorgelijk. Volgens 
reacties zouden ouders eerder in 
deze raadsperiode onjuist zijn voor-
gelicht over wettelijke kwaliteitseisen 
en register-inschrijvingen waaraan 
hulpverleners zouden moeten 
voldoen. “Juiste voorlichting is een 
basisvereiste en we hopen er vanuit 
de kunnen gaan dat aan die voor-
waarde aan alle gevallen is en wordt 
voldaan. Daarom zijn we erg 
geschrokken van de reactie van een 
ouder die het had over “juridisch 
gewauwel” van één of meer ambte-
naren en het verstrekken van 
onjuiste en onvolledige informatie. 
Dit doet ernstig afbreuk aan het 
imago van de gemeente en het mag 
dus niet waar zijn”, aldus de 
raadsleden. 

Onderzoek?
Goldhoorn en Rouwenhorst hebben 
gevraagd of het college bereid is om 
onafhankelijk onderzoek te laten 
verrichten. Zo’n onderzoek kan 
bijdragen aan herstel van vertrouwen 
in het doen en laten van de lokale 
overheid kan worden vergroot. Het 
moet natuurlijk kwalitatief wel veel 
meer niveau hebben dan iets in de 
categorie van “slager keurt tegen 
vlees” of “wij van wc-eend …”. Het 
gaat ons er om of een serieuze 
aanleiding is tot ingrijpende verbete-
ringen en vervolgens hoe die dan 
snel en goed de praktijk van alle dag 
worden en blijven. Als raadsleden 
mogen we ons o�  cieel niet met de 
ambtelijke organisatie bemoeien, 
maar als mens hebben we er wel 
ideeën hoe het lijkt te gaan. ”

Voor hun kind het beste 
Al enkele jaren geleden was in het 
dagblad ‘Trouw’ te lezen dat 
gemeenten steeds vaker geneigd zijn 
om een streep te halen door de 
persoonsgebonden zorgbudgetten 
(Pgb’s). Dat zou vooral gebeuren uit 
vrees de greep te verliezen op de 
zorg. Ondanks een wettelijke veran-
kering, lijkt de keuzevrijheid voor een 
pgb m.b.t. Jeugdzorg niet goed 
geborgd. Steeds meer verstrekkers, 
zoals gemeenten, komen met verre-
gaande en extra regels waardoor het 
bijna onmogelijk gemaakt lijkt te 
worden om nog voor een pgb te 
kunnen kiezen. Rouwenhorst: “Of het 
willen terugdringen van pgb’s recht 
doet aan een passend antwoord op 
terechte zorgvragen, is niet zo stellig 
te beantwoorden. Zo bestaat angst 
voor fraude. Vast staat wel dat inwo-
ners bij het gebruik van een pgb zich 
niet verplicht hoeven te schikken 
naar allerlei eisen en voorwaarden 
van de vaak grootschalige zorgin-
stanties. Een pgb draagt bij aan de 
zelfstandigheid van degenen die 
zorg nodig hebben en dat in eigen 
beheer kunnen regelen. Dat geldt 
zeker voor ouders die zich genood-
zaakt voelen een pgb in het kader 
van jeugdzorg aan te vragen. Zij 
kennen de behoeften van hun kind 
het beste en willen het beste voor 
kind. Ieder ouder zal dat kunnen 
onderschrijven.” 

Een stap extra zetten
Rouwenhorst; “Op de internetsite van 
de Sociale Verzekerings Bank (SVB) 
staat een duidelijke uitleg over 
aanvraag en beheer van een pgb. Toch 
komen er signalen dat in gesprekken 
de stellige indruk gewekt dat het 
beheer van een pgb ondoenlijk is. Ook 
op de internetsite van de vereniging 
Per Saldo wordt een heldere uitleg 
gegeven. Per Saldo is al meer dan 25 
jaar dé landelijke vereniging van 
mensen met een persoonsgebonden 
budget (pgb). Misschien kan de 
gemeente zelf nog een stap extra 
zetten.” 

Vaktherapie als jeugdzorg
In diverse reacties stelden ouders 
problemen over de vergoeding 
rondom Vaktherapie in deze 
gemeente aan de orde. Daarom 
hebben Goldhoorn en Rouwenhorst 
nog eens gevraagd naar de uitleg van 
de gemeentelijke en andere regelge-
ving daarover. Ze willen graag uitleg 
waarom in de gemeente die vorm van 
jeugdhulp niet wordt aangeboden en 
hoe dat in lijn is met het gemeentelijk 
beleid. Goldhoorn wijst naar de zoge-
heten medische verwijsroute. “Huis-
artsen zijn de belangrijkste toegang 
tot de jeugdzorg. Als een huisarts wil 
verwijzen naar een aanbieder van 
jeugdzorg mag dat volgens de 
Jeugdwet. Een aantal huisartsen 
verwijst naar Vaktherapie en dat wordt 
door de gemeente geweigerd. Dat lijkt 
volgens ons tegen de wet en daarom 
hebben we daar ook vragen over 
gesteld.”

Contact
Naar aanleiding van de raadsvragen 
heeft verantwoordelijk wethouder 
Cees van Uden al contact opgenomen. 
Rouwenhorst: “Zo’n snelle reactie heb 
ik sinds ik in de raad zit, en dat is sinds 
2006, nooit eerder gekregen. Als de 
toezegging waargemaakt wordt, en ik 
heb geen reden om daaraan te twij-
felen, dan komen er omstreeks half 
februari antwoorden.” 

Redactie Nieuwe Meerbode: 
‘Als er ouders zijn, die alsnog zaken 
willen melden, dan is dat mogelijk. 
Stuur een mail naar: redactiemijd-
recht@meerbode.nl

Wethouder Cees van Uden zet zich 
voor 100% in voor PGB ellende

Anco Goldhoorn (RVB)Jan Rouwenhorst (CDA)

De Ronde Venen - Het knelt op de 
arbeidsmarkt. Veel mensen zoeken 
werk, maar ook veel vacatures staan 
open. Voor werkgevers is het lastig 
om personeel te vinden. De uitda-
ging is om met elkaar een toekomst-
bestendige arbeidsmarkt te creëren. 
Waarbij vraag en aanbod bij elkaar 
wordt gebracht. Wethouder Alberta 
Schuurs nam het initiatief dit te 
bespreken bij een ontbijtsessie in het 
gemeentehuis. Walraven, Vobi Bouw, 
Van Schie, TechNet Amstel & Venen 
waren erbij. Deze werkgevers in de 
bouw en techniek deelden successen 
en hindernissen. 
Bij de ontbijtsessie sprak Murat Ersoy 
over de Beroepentuin waar hij mana-
ging partner is. Dit is een plek waar 
mensen die moeilijk werk kunnen 
vinden, leren en werken tegelijk. Hier 
leiden bedrijven met leermeesters de 
kandidaten op. Kennis opdoen over 
materiaal en gereedschap en leren 
omgaan met anderen staan centraal. 
Na een opleiding van 4 maanden 
krijgen de kandidaten een contract 
aangeboden voor een (half ) jaar. 

Kandidaat
Anas Mustafa (41 jaar) uit Mijdrecht is 
één van die kandidaten. In zijn thuis-
land was hij verantwoordelijk voor 
het aansluiten van riool, water en 
elektriciteit. Hij gaf leiding aan een 
loodgietersbedrijf. Vorig jaar kwam 
Anas naar Nederland en is hij gestart 
bij de Beroepentuin. Hij heeft het 

traject succesvol doorlopen en 
haalde zijn VCA-certi� caat. Nu leert 
hij voor zijn inburgeringsexamen. 
Daarna hoopt hij aan de slag te gaan 
in de bouw of techniek. 
De gemeente vindt het belangrijk 
dat in de 8 kernen werk is voor 
iedereen. En dat mensen aan het 
werk komen in sectoren waar voor 
langere tijd werk is. “De beste manier 
is om mensen in de praktijk te laten 
zien wat het werk inhoudt”, zegt 
wethouder Alberta Schuurs. “Er zijn 
zoveel mensen op zoek naar werk, 
ook hier in De Ronde Venen. Als 
gemeente kunnen we wel denken: 
‘We gaan het zelf doen.’ Maar we 
moeten elkaar vinden. Alleen samen 
kunnen we bouwen aan een 
toekomstbestendige arbeidsmarkt. 
Door de werkgevers erbij te 
betrekken, is de kans groot dat 
mensen na een opleiding door-
stromen naar werk. En daar is de 
Beroepentuin een mooi voorbeeld 
van.” Deze ontbijtsessie was gericht 
op bouw en techniek. De krapte op 
de arbeidsmarkt treft meer sectoren: 
zorg, horeca en recreatie krijgen in 
een vervolgstadium de aandacht. 
Bent u ondernemer? En heeft u een 
vraag over personeel? Neem dan vrij-
blijvend contact op met Suzanne 
Brüll en Tjarda Schrama van de 
gemeente. Mail naar s.brull@deron-
devenen.nl of bel 06 5889 2234 / t.
schrama@derondevenen.nl of bel 06 
5196 3144. 

Inspirerende ontbijt-sessie met 
werkgevers in de bouw en techniek

Vinkeveen - Op de eerste mooie 
voetbaldag in het nieuwe jaar 
moest Hertha aan de bak tegen 
HBC. De jongelui hadden er zin in 
want ze gingen voortvarend van 
start. De eerste tien minuten werd 
HBC overlopen en een ouderwetse 

combinatie tussen Ryan en Daan 
resulteerde in de 1-0. HBC werd 
wakker en ging vol in de aanval. De 
1-1 kwam vlot daarna door een 
rare bal die meegenomen door de 
wind in het doel zeilde. In het 
verdere verloop van eerste helft 

Hertha JO 19 walst over HBC heen werd er door Hertha regelmatig 
gescoord. Eerst nog een pegel op 
de lat maar vervolgens Mica, Rico 
en Mats Zorgden voor een 4-1 rust-
stand. Na de thee werd met goede 
combinaties HBC terug gedrukt 
voor de eigen goal. Weer Rico, 
twee keer en Mica Lieten de stand 
oplopen naar 7-2. Toch slaagde 

HBC er ook nog in om tegen te 
scoren. Even later werd Ryan, die 
zelf al had gescoord en ook nog 
een betrokken was bij drie doel-
punten gevloerd in het strafschop-
gebied. Jammer genoeg miste 
Vincent de pingel maar Hertha 
ging onverdroten door om vervol-
gens door Niels en Nick op een 9-2 

voorsprong uit te komen. Vijf 
minuten voor het ende van de 
wedstijd kreeg Vincent een 
applauswissel. Deze rots in de 
branding in de achterhoede gaat 
Vinkeveen verlaten voor een studie 
Spaans in Valencia. Het hele team 
en supporters wensen hem een 
mooie tijd toe in Spanje.





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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

IVI-pagina is een open podium 
De IVI-pagina is een open podium 
voor inwoners om artikelen te 
schrijven over onderwerpen die zij 
willen delen. Voor alle duidelijkiheid is 
het niet de Stichting Inwoners Voor 
Inwoners (IVI) die verantwoordelijk is 
voor de tekst die wij plaatsen, maar 
blijft de schrijver altijd zelf verant-
woordelijke voor de inhoud van het 
geplaatste artikel. IVI is onafhankelijk, 
transparant en wil openbaar maken 
wat er leeft onder de inwoners. We 
krijgen dan ook mooie verhalen 
binnen van inwoners die een initiatief 
willen delen. 

Verbinding door een artikel
Het is ook mooi om te zien dat een 
artikel kan leiden tot mooie verbin-
ding tussen inwoners. Een lezer is dan 
bijvoorbeeld geinteresseerd in een 
initiatief en wil zich graag aansluiten. 
IVI verbindt de betre�ende inwoners 
met elkaar en zien we dat er 
netwerken ontstaan. Een goed voor-
beeld hiervan is een groep inwoners 

die elkaar hebben gevonden naar 
aanleidng van een artikel over voed-
selbossen en nu samen aan de slag is 
gegaan om te kijken of zij in De Ronde 
Venen een voedselbos kunnen 
neerzetten. 

Dankbare reacties
IVI krijgt ook dankbare reacties op de 
redactie binnen als wij een artikel 
hebben geplaatst. Zo hadden wij 
laatst van een inwoonster een bericht 
ontvangen, die via de Stichting Just 
be Home De Ronde Venen een ‘Geef 
en neem kast’ wil plaatsen voor inwo-
ners die even �nancieel in de 
problemen zijn gekomen. Zij stuurde 
IVI een bericht en IVI heeft hierover 
een artikel over geplaatst. Zij was hier-
over enorm verrast. Zij liet ons weten 
dat ze erg dankbaar was en zij schreef: 
‘Wij waren enorm verrast en blij met 
deze onverwachte steun in de rug. 
Geheel verrast nam IVI ons initiatief 
serieus en plaatste een leuk artikel in 
de krant met een oproep voor locaties 
van onze kasten. Daarvoor dank. Het 

Heeft u ook een mooi (lokaal) verhaal of initiatief voor deze IVI pagina?

IVI-pagina wordt dankbaar 
gebruikt door gemeenschap
Deze IVI-pagina is natuurlijk voor de inwoners maar zeker ook van de 
inwoners. Het is dan ook mooi om te zien dat we steeds vaker op de 
redactie van Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) een verzoek binnen 
krijgen of we een artikel willen plaatsen. Ons antwoord is bijna altijd 
volmondig; Natuurlijk! De doelstelling van onze inwonersbeweging is 
immers om inwoners van De Ronde Venen te informeren, te verbinden en 
een podium te geven. De Nieuwe Meerbode heeft ons met de IVI-pagina 
natuurlijk een mooi podium gegeven voor de inwoners. Hier wordt dank-
baar gebruik van gemaakt. 

is heel �jn om het IVI-netwerk te 
kunnen gebruiken en we raden inwo-
ners die bezig zijn met een initiatief 
voor de medemens dan ook zeker aan 
om gebruik te maken van de 
IVI-pagina”. 

Ook minder leuke reacties
Natuurlijk krijgen we ook artikelen van 
inwoners die wat kritisch zijn naar de 
lokale overheid en het niet altijd eens 
zijn met het beleid of besluiten die 
genomen worden. Laat duidelijk zijn 
dat het niet de bedoeling is dat de IVI-
pagina een pagina wordt om louter te 
klagen of ongenoegen te uiten jegens 
de lokale overheid. Het tegendeel is 
waar, maar we lopen er ook niet voor 
weg en ook die artikelen plaatsen wij. 
Dat wordt ons niet altijd in dank 
afgenomen.

Ruimte voor de dialoog
We snappen goed dat de lokale over-
heid niet altijd blij is met artikelen 
waarin zij kritisch bejegend worden 
en had men liever gezien dat wij het 

artikel niet hadden geplaatst. Maar 
men kan het ook positief oppakken en 
blij zijn dat inwoners openbaar hun 
ongenoegen uiten. Je kunt er immers 
wat aan doen als je het weet. Bij IVI 
geven we dan ook altijd ruimte om te 
reageren op een artikel en kan men 
zich verdedigen en/of een uitleg 
geven en ook dat plaatsen wij op de 
IVI-pagina. Wethouder Rein Kroon 
heeft daar al een paar keer dankbaar 
gebruik van gemaakt door te reageren 
op vragen van inwoners over de 
woningnood. Hopelijk resulteert dit 
uiteindelijk in een dialoog met weder-
zijds begrip. 

Waar blijven de bomen
Inwoners gebruiken de IVI-pagina ook 
wel eens om vragen te stellen. Een 
goed voorbeeld van een vraag die wij 
een aantal weken geleden op onze 
IVI-pagina hebben geplaatst is die van 
een inwoner, die vroeg zich af 
wanneer de bomen bij het spoorpark 
weer werden teruggeplaatst? Uit reac-
ties op dit artikel bleek dat meer inwo-
ners dezelfde vraag hadden. Verras-
send genoeg kregen we uit een niet 
verwachte hoek het antwoord. Een 
inwoner had deze vraag uitgezet bij 
de gemeente. Hij had na lang wachten 
uiteindelijk een antwoord gekregen 
en heeft dit met ons gedeeld. Het 
antwoord heeft hem nog niet gerust 
gesteld. IVI kiest er in zo’n geval voor 
om dit niet gelijk te publiceren , 
omdat wij verwachten dat de 
gemeente binnenkort zal communi-
ceren over de status van dit dossier.

Oplossingsgerichte artikelen
Wij zien uiteraard ook graag artikelen 

waarin inwoners iets leuks te melden 
hebben of oplossingsgerichte arti-
kelen. Een voorbeeld van een oplos-
sings-gericht artikel is het artikel wat 
we deze week aangereikt kregen van 
betrokken inwoners die zitting 
hebben in de klankbordgroep De 
Meijert. Zij zijn zeker kritisch maar 
ook constructief. Zij hebben een 
alternatief plan uitgewerkt voor de 
woningbouw op het terrein bij de 
Meijert, dat volgens hen beter is dan 
de huidige plannen die zijn gepre-
senteerd. Ze hebben het plan goed 
onderzocht en onderbouwd. Het is 
dus zeker geen populistisch plan om 
tegen te werken, maar om oplos-
singsgericht mee te denken. Zij bena-
derde de redactie van IVI of zij hun 
plan konden delen via de IVI-pagina. 
Na een gesprek met onze IVI-woord-
voerders Wonen zagen wij geen 
reden om het niet te plaatsen en is 
het nu elders in deze krant te lezen. 

Wilt u ook wat schrijven?
IVI is echt een pagina voor en van de 
inwoners. We dagen iedereen in de 
gemeenschap uit om het IVI-podium 
te pakken en artikelen aan te leveren 
voor de IVI-pagina. Heb je een mooi 
initiatief wat je wilt delen, een vraag 
of wil je gewoon een mooi (lokaal) 
verhaal vertellen stuur dan een e-mail 
naar onze redactie. We plaatsen deze 
graag op onze IVI-pagina! Stuur je 
e-mail naar:
info@inwonersvoorInwoners.nl
Op onze redactie kunnen we ook nog 
vrijwilligers gebruiken. Dus heb jij 
interesse om mee te werken aan de 
IVI-pagina en onze social media meld 
je aan. 

Reactie inwoonster: “Op Uw IVI-
pagina van 12 januari j.l. waar inwo-
ners wensen naar voren konden 

brengen, concludeert een schrijver 
onder het kopje “Geen eenzaam-
heid” dat het goed zou zijn meer 

Geen eenzaamheid (2)

mogelijkheden te hebben waar 
jongeren, maar ook ouderen, elkaar 
kunnen ontmoeten. Deze gedachte 
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In een artikel op de IVI pagina van 12 januari werd aandacht gevraagd 
om iets tegen de eenzaamheid te doen in De Ronde Venen. Niet alleen 
ouderen vereenzamen, maar ook jongeren raken in een isolement. De 
wens die werd uitgesproken was dat we wat vaker naar elkaar gaan 
omzien. Op dit artikel ontvingen wij op onze redactie een reactie die wij 
graag met u delen. De betre�ende inwoonster heeft een mooi plan voor 
een ontmoetingsplek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Zij 
vraagt inwoners hierover mee te denken.

sluit aan bij een wens die kortge-
leden, in overleg met de vrijwilli-
gersorganisatie Tympaan-De Baat, 
bij de Gemeente naar voren is 
gebracht. Wij willen namelijk graag 
dat er in de nieuwbouwplannen op 
de locatie De Eendracht in onze 
wijk Ho�and ruimte wordt gemaakt 
voor een ontmoetingsplaats. Deze 
zou verschillende functies te 
vervullen hebben voor verschil-
lende generaties, jong en oud en 
misschien juist ook voor combina-
ties daarvan. Dat ik u dit schrijf 
heeft een tweeledig doel. In de 

eerste plaats om te laten weten dat 
de Gemeente positief gereageerd 
heeft op ons plan. In de tweede 
plaats om inwoners aan het denken 
te zetten over de invulling die je 
aan een dergelijk plan kunt geven. 
Een mooie gelegenheid voor inwo-
ners om voor inwoners aan de slag 
te gaan!” 

Denk mee!
Heeft u suggesties voor de invulling 
van dit mooie plan tegen eenzaam-
heid stuur dan een email naar: 
info@inwonersvoorInwoners.nl

Regio - Biljartclub D.I.O. en Café “De 
Merel” uit Vinkeveen, organiseren 
wederom het bekende Driebanden-
toernooi. De opzet van het toernooi is 
ongewijzigd. Dus de nummers 1 en 2 
van elke pool (van 4) plaatsen zich 
direct voor de kwart�nale, de eerste 
twee van elke kwart�nale-pool 

plaatsen zich voor de halve �nale en 
uiteindelijk wordt er met 8 �nalisten 
over 2 dagen gespeeld voor de eind-
overwinning.De bedoeling is om de 
kampioen van vorig jaar Mees 
Brouwer te verslaan , wat echt niet 
mee zal vallen. Dit toernooi zal mede 
gesponsord worden door Restaurant 

Regionaal driebandentoernooi De Haven herenweg 276 3645DX 
Vinkeveen tel. 0297-265308.
Heeft u een voorkeur voor bepaalde 
data, maak dit dan telefonisch of per 
mail kenbaar. Voorronden: zaterdagen 
12, 19, 26 en de zondagen 6, 13 en 27 
februari aanvang14.00 uur. Zaterdag 5 
en 19 maart en zondag 20 maart, 
aanvang 14.00 uur.
Indien u bij de eerste twee van de 

pool eindigt, dan dient u er rekening 
mee te houden, dat de kwart�nales 
worden gespeeld op zaterdag 26 
maart, zondag 27 maart, zaterdag 2 
april en zondag 3 april de aanvang is 
om 14.00 uur. De halve �nales worden 
gespeeld op zaterdag 9 april en 
zondag 10 april aanvang 14.00 uur. En 
de �nale vindt plaats op zaterdag 23 
april en zondag 24 april aanvang 14.00 

uur direct gevolgd door de prijsuitrei-
king. De kosten van deelname 
bedragen €15,00 per persoon. Daar-
voor speelt u minimaal 3 partijen in 
elke ronde. Heeft u nog vragen, neem 
dan kontakt op met Café “De Merel”. 
Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen, Tel. 
0297-263562 of 0297-264159 mailen 
kan ook cafèdemerel thcw@xs4all. Dit 
alles onder voorbehoud.





Mijdrecht - Op dinsdagmorgen 10.15 
uur gaat de telefoon in de teamkamer 
van OBS De Eendracht: het Jeugd-
journaal hangt aan de lijn. Of ze even 
langs mogen komen om wat leer-
lingen te interviewen in de groepen 7 
en 8. Dit in verband met de perscon-
ferentie die dezelfde avond wordt 
uitgezonden over eventuele versoe-
pelingen met betrekking tot de 
corona maatregelen. Natuurlijk zijn ze 
welkom! Want de kinderen willen 
heel graag vertellen over hoe naar 

het is als je in quarantaine moet gaan 
omdat er besmettingen zijn in de 
klas. Over het online lessen volgen en 
je klasgenoten te moeten missen. Het 
lijkt zo �jn, lekker thuis blijven, maar 
uit de interviews blijkt dat ze daar 
heel anders over zijn gaan denken! 
Wat is het spannend als er een échte 
cameraman komt en Joanke, een van 
de redacteuren van het Jeugdjour-
naal. Sommige leerlingen die in 
groep 7 zitten mogen live hun zegje 
doen, nadat ze een microfoontje 

opgespeld krijgen en een zender in 
hun broekzak!

Chat
 Ze stellen echt heel goede vragen 
vindt Joanke. De leerlingen van groep 
8 zitten in quarantaine, voor het eerst 
in al die tijd moest er een groep van 
De Eendracht naar huis. De kinderen 
krijgen Joanke in beeld en zij chat 
met hen. Hoewel het allemaal best 
spannend is leggen ze heel duidelijk 
uit hoe het is om wel of niet ziek te 
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Het Jeugdjournaal op bezoek bij 
OBS De Eendracht!

zijn en de lessen te moeten volgen 
vanuit hun slaapkamertje of de huis-
kamer. De leerkrachten krijgen ook 
een kort interview en vertellen dat ze 
blij zullen zijn als er versoepelingen 
komen en de kinderen gewoon weer 
in de klas zitten. Met de kanttekening 
dat zieke leerlingen en leerkrachten 
uiteraard thuis moeten blijven en we 
met elkaar bij OBS De Eendracht heel 
voorzichtig blijven handelen rondom 
deze vervelende en besmettelijke 
covid variant. ‘s Avonds zit iedereen 
vol spanning naar de persconferentie 
te kijken. Hoewel? De meesten kijken 
samen met hun ouders naar het 
Jeugdjournaal, want het is natuurlijk 
wel heel bijzonder om jezelf terug te 
zien op tv!
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Uithoorn - Eindelijk, eindelijk 
mochten de Vogels weer voetballen 
in competitieverband. Nadat de 
eerste twee wedstrijden voor de 
jeugd werden afgelast door de inge-
laste lockdown vlak voor de jaarwis-
seling, mochten verschillende teams 
van Legmeervogels (LMV) weer hun 
balkunsten vertonen. Zo ook LMV 
JO10-1 die in de eerst fase van afge-
lopen seizoen zich eerst knap hand-
haafden in Hoofdklasse B, daarna 
soeverein alle wedstrijden wonnen 
met vrijwel altijd dubbele cijfers en 
daarom verdiend een promotie 
afdwongen naar Hoofdklasse A in 
deze derde fase van de competitie. En 
de eerste tegenstander is meteen de 
talentenfabriek uit het Gooi: BFC uit 
Bussum en partnerclub van Ajax met 
een ‘sterrenstatus’. 

Begin
Aan het begin van dit seizoen 
speelden beiden teams eerder tegen 
elkaar en toen ging de wedstrijd nipt 
verloren met 8-6. De jongens hadden 
toen geen goede herinneringen aan 
die wedstrijd. Niet zozeer omdat ze 
verloren, maar de grimmige sfeer op 
en buiten het veld bij BFC die dag 
verdiende niet de schoonheidsprijs. 
Beide ploegen hadden iets rechts te 
zetten. Met dit in het achterhoofd, zat 
er toch enige spanning aan het begin 
van deze hernieuwde ontmoeting. De 
bezoekende partij kwam met veel 
toeschouwers naar het mondaine 
Uithoorn met hoge verwachtingen. 
De Vogels begonnen echter voortva-
rend aan de wedstrijd: de hele ploeg 
was meteen ‘aan’ en met snel positie-
spel, felheid en teamwork ging de bal 
soepel heen en weer. De verdediging 
had de achterhoede onder controle 
en de andere spelers hielden het veld 

breed. Voordat BFC doorhad dat de 
wedstrijd was begonnen stond het 
binnen vijf minuten 3-0 voor LMV 
met doelpunten van Safouan en 
Pei-an. Linksback Pei-an bestierde de 
gehele linker�ank en de verdedigers 
konden hem bij veel acties 
simpelweg niet stoppen. Hij maakte 
dan ook zijn eerste hattrick dit 
seizoen en snoepte nog een vierde 
doelpunt af. Kortom, de tegenstander 
werd helemaal dronken gespeeld in 
de eerste helft en gingen de rust in 
met een 7-1 achterstand. 

Herpakken
Na rust probeerden BFC zich te 
herpakken, maar op deze dag waren 
Melle en Rens simpelweg niet te 
passeren en bleven onze jongens 
rustig door combineren: Safouan 
schroefde zijn gebruikelijke doelpunt 
moyenne per wedstrijd weer eens 
op; Jop bleef rustig naar de combina-
ties zoeken; Alan vuurde twee 
magni�eke cross passen waaruit 
twee keer gescoord werd; ook Mike 
verrichte enkele knappe reddingen 
op deze winderige dag. Geen 
moment kwam JO10-1 in problemen 
en de jongens speelden vandaag fel 
maar fair. Onze Gooische vrienden 
hadden daar duidelijk moeite mee en 
de wedstrijd werd ook paar keer 
daarom stilgelegd. Bij het a�uiten 
van de wedstrijd bleek de eindscore 
19-3. Er was dit keer geen twijfel over 
mogelijk wie de beste van de twee 
waren. LMV JO10-1 ging gewoon 
onverschrokken door op dezelfde 
weg als voor de winterstop en is de 
te kloppen ploeg in deze Hoofd-
klasse A District West I. Volgende 
week wacht BSM uit Bennebroek en 
zullen onze jongens ook dan hun 
mannetje staan.

JO10-1 schiet uit de 
startblokken na de winterstop

De Kwakel - Het traditionele Kouwe 
Klauwentoernooi beet, zoals jaarlijks, 
de spits af van de clubactiviteiten van 
Boule Union Thamen. Tijdens de alge-
mene ledenvergadering in november 
2021 was afgesproken dat ze als proef 
met een nieuw systeem zouden 
spelen. Normaal gesproken duurt een 
partij tot een equipe 13 punten heeft 
gescoord. De meeste clubtoernooien 
bestaan dan uit drie partijen. Het 
nieuw ontwikkelde systeem, waarvan 
onbekend is of het elders bestaat en 
uitgevoerd is kent geen partijen tot 
13 punten, maar partijen van 7 
werpronden. Per gewonnen 
werpronde krijgt het equipe een 
wedstrijdpunt (WP). Tevens wordt het 
aantal gescoorde punten bijge-
houden om in wedstrijdpunten gelijk 
geëindigde equipes te kunnen 
plaatsen. In totaal werden vier 
partijen van zeven werpronden 
gespeeld. Twintig leden trokken de 
stoute schoenen aan en namen deel 
aan deze proef. Het weer werkte mee 

aan de sfeer, maar van koude klauwen 
was eigenlijk geen sprake. Wel een 
zonnetje en de ontluikende 
sneeuwklokjes.

Twintig
Met twintig deelnemers was het 
mogelijk om met alleen doubletten te 
spelen. De eerst partij was even 
wennen om de scores te noteren en 
of je al of niet alle boules moest 
spelen. Gelukkig kregen de deelne-
mers het snel onder de knie. Dat het 
het eerste toernooi na de lockdown 
van de sportkantines was,was tussen 
de partijen goed te merken. Het 
sociale aspect van petanque kwam 
duidelijk naar voren. Om 15.30 uur 
waren de vier partijen gespeeld en 
kon de eindstand opgemaakt worden. 
Het systeem van de gescoorde 
punten te noteren bleek van grote 
waarde want er waren nogal wat 
deelnemers met gelijke aantallen 
wedstrijdpunten. Een eerste voorzich-
tige reactie was redelijk positief over 

Eerste Boule Union Thamen toernooi van 2022
het geteste systeem. Er zullen waar-
schijnlijk nog wat testen uitgevoerd 
worden. De eerste drie winnaars van 
naturaprijzen waren:1 Wilma Buchner, 
2 Ben Disseldorp en 3 Jos de Zwart.

Nationale Petanque Competitie.
De nationale petanque competitie is 
door de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond voortijdig afgesloten. Door de 
vele covid besmettingen is de 
verwachting dat door spelersgebrek 
wedstrijden verplaatst moeten 
worden. Daar in april het toernooisei-
zoen weer begint, is er voor het 
inhalen geen ruimte voor inhaalpar-
tijen. De eindstand van de competitie 
2021-2022 is bepaald op de stand na 
de eerste heft van de competitie. Ook 
daarvoor moeten nog 47 wedstrijden 
ingehaald worden. Voor het team van 
Boule Union Thamen is dat niet aan 
de orde. Zij hebben de halve compe-
titie afgesloten op een vijfde plaats. 
Kampioen werd team 4 van De Boel 
de Boule uit Roelofarendsveen.

Uithoorn - Atletiekvereniging AKU 
beschikt over een grote groep trai-
ners die wekelijks in weer en wind op 
de atletiekbaan staan om voor alle 
leden die deel uitmaken van een van 
de vele trainingsgroepen trainingen 
te verzorgen en hen bij wedstrijden 
te begeleiden en te coachen.
Deze trainers zijn vrijwel allemaal 
afkomstig uit de eigen gelederen van 
de vereniging, vaak intern opgeleid, 
een klein aantal heeft via kontakten 
met de verenigingstrainers hun weg 
naar AKU gevonden. Naast meer dan 
20 trainers die de pupillen en juni-
oren op verschillende dagen en 
momenten trainen, mag de lopers-

groep zich verheugen in de aanwe-
zigheid van een groep van 6 gekwali-
�ceerde trainers. Daarnaast staan op 
meerdere momenten in de week 
wandelcoaches klaar om vanaf het 
clubgebouw met wandelaars er op 
uit te trekken.

Trots
Het spreekt voor zich dat AKU trots is 
op zijn trainersgilde en een enorme 
waardering heeft voor hun weke-
lijkse inzet en gedrevenheid. 
Het is niet alleen belangrijk dat trai-
ners beschikken over goed atletiek-
materiaal om de trainingen te 
verzorgen, de vereniging moet er 

Trainers van AKU in nieuwe trainingsjas
ook voor zorgen dat ze qua kleding 
zo uitgerust zijn dat ze onder alle 
weersomstandigheden hun werk 
goed kunnen uitoefenen.
Alle trainers beschikken al over een 
warme trainersjas voor in de winter 
maar er ontbrak nog een sportief 
jack voor het voor- en najaar. Daarom 
heeft de vereniging van de 
opbrengst van de grote clubactie 
voor alle trainers een softshelljack, 
waterafstotend en winddicht, aange-
schaft en deze vorige week aan hen 
uitgereikt. Trainers kunnen zo de 
komende paar jaar herkenbaar en 
kwalitatief goed gekleed hun trai-
ningen uitvoeren.

De Kwakel - Op de vrijdagmiddag kun 
je samen met anderen bridgen zonder 
je daarbij druk te hoeven maken om de 
eindstand. Iedere bridger telt bij ons 
mee en ja we willen toch echt wel een 
hogere score halen. Ook is er ruimte tot 

het stellen van vragen zodat je er ook 
nog wat van kan opsteken. En ja veilig-
heid blijft troef deze winter! Dus bij 
klachten vragen ze je om thuis te 
blijven! Nogmaals de eindstand is van 
ondergeschikt belang.. samen gezellig 

Kom ook bridgen op vrijdag een bridge middag doorbrengen is het 
ultieme doel. Meedoen kan door je aan 
te melden onder de titel “vrijdag 
bridgen in de Quakel” bij leerkomga-
bridgen@gmail.com of bel Hans Selman 
06-54 108 456. Ze spelen het liefst met 
volle tafels dus vooraf opgeven is echt 
gewenst. Ook als je nog niet kunt 

bridgen kun je informeren naar de 
mogelijkheden om het te gaan leren. Er 
is onlangs een start cursus op de maan-
dagavond begonnen. Ook kan je nog 
opgeven voor een opfriscursus (5 
weken) op de dinsdagavond, dit omdat 
we de afgelopen jaren toch wel erg 
weinig hebben kunnen spelen. Je oude 

afspraken vernieuwen is dan best een 
leuke bezigheid. Bridgen is goed voor je 
geheugen en voor het opbouwen van 
een netwerk met sociale contacten (ook 
dat laatste zijn we een beetjs uit het 
oog verloren in deze lastige tijden). En 
ja “Leer-Kom-Ga-Bridgen” daagt je uit 
om daaraan (weer) mee te doen. 

Uithoorn- Als je al een tijdje binnen 
zit, of je eigen sport ligt stil, of er zijn 
geen wedstrijden, of je verveelt je, 
kom dan lekker een keertje honk-
ballen! Voor iedereen (jongens en 
meisjes) vanaf 5 jaar organiseren wij 
elke week trainingen zowel op 
zaterdag als zondag. Kom maar eens 
laten zien of je een bal uit het veld kan 
slaan, en hoe hard je een rondje langs 
alle honken kunt rennen. Iedereen 
mag mee doen, je hoeft geen lid te 
zijn. En als je het na een paar keer leuk 
vindt dan kan je lid worden en de�ni-
tief aansluiten bij een van de teams! Je 
hoeft geen spullen mee te nemen, zij 
hebben genoeg knuppels, ballen, 
handschoenen etc. Trek een trai-
ningspak aan en gympen en je bent er 
klaar voor! De trainingen zijn elke 
week op zaterdag en zondag in de 
Brede School in Uithoorn. Meld je even 
aan via Whatsapp op 06 16072728 dan 
kunnen wij je informeren over de trai-
ningstijden. Ook voor 16 jaar en ouder 
en zowel voor (jonge) dames en heren 
hebben wij heel veel mogelijkheden, 

stuur dan ook een whatsapp bericht 
en je kunt ook gratis een aantal keren 
meetrainen.

Kom jij lekker meetrainen?
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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 nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Sociale woningbouw
Terwijl de gemeente dit perceel niet 
meer bij de plannen wilde betrekken 
vanwege de prijzen van geplande 
bouw in het hogere segment, blijkt er 
nu toch een opening mogelijk. De 
nieuwe eigenaar van de tennishal is 
namelijk wel bereid om te bouwen 
volgens de 30% / 70% norm die de 
gemeente hanteert. Dat houdt in dat 
30% van de huizen sociale (betaal-
bare) woningbouw moet zijn met een 
waarde onder de NHG-grens (Natio-
nale Hypotheek Garantie) van € 
355.000,- per ingang van 2022. De 
meeropbrengst van de andere duur-
dere woningen zou dit deel van het 
project toch rendabel moeten maken. 
De projectontwikkelaar biedt ook de 
optie om grond te ruilen. Dat is voor 4 
tennisbanen tussen de nieuwbouw 
en de locatie van Tennisvereniging De 
Ronde Vener (TVDRV). Deze komen er 
ter vervanging van de 10 huidige 
banen van de Tennisvereniging Mijd-
recht (TVM) die plaatsmaken voor 
woningen. Die verrijzen tussen de 
bibliotheek, de tennishal en de sloot 
langs de Brunel en de Kamille. In 
eerdere modellen die de gemeente 
heeft laten schetsen, staan deze 4 

tennisbanen gepland in het groen 
van park De Meijert. Daar staat zelfs 
nog een optie bij voor een 5e baan. 
Dit op verzoek van beide tennisclubs 
met het oog op eventuele groei in de 
toekomst. De gewenste padelbanen 
(3 in totaal) zijn inmiddels al aange-
legd tegen de Kamille aan de achter-
kant van de tennishal.

Hevig verzet en sterke emoties
De eerste plannen om een vitaal en 
gevarieerd stuk groen in het park op 
te o�eren, zijn direct gestuit op hevig 
verzet vanuit de buurt sinds ze afge-
lopen zomer bekend werden. Dat 
bleek ook duidelijk tijdens de bewo-
nersavond op 21 september. In het 
clubhuis van TVM kwamen bijna 
honderd belangstellenden verspreid 
over 3 bijeenkomsten. Zij reageerden 
met sterke emoties onder meer op 
het extra verkeer, maar vooral op de 
aantasting van het park nadat 
bestuurders eerder juist beloofden 
om dat intact te houden. Ongeruste 
bewoners van de Ridderschapsstraat 
kregen de plannen begin augustus al 
na een verzoek om openbaarmaking 
met een beroep op de WOB (Wet 
openbaarheid van bestuur). Vanuit 

Betrokken bewoners kritisch en constructief in klankbordgroep De Meijert

Nieuw alternatief plan 
woningbouw De Meijert
Dankzij een nieuw plan zou het gehele park De Meijert toch behouden 
kunnen blijven terwijl er genoeg ruimte is voor nieuwe huizen én 4 
tennisbanen op het perceel van Tennishal De Ronde Venen. Belangrijke 
voorwaarde, is dat de gemeente en projectontwikkelaar uiteindelijk 
alsnog overeenstemming bereiken. De aanpassing is ontstaan op initia-
tief van Remco van Domburg. Als bewoner van de Ridderschapsstraat 
maken hij en een aantal buren zich ernstige zorgen over aantasting van 
het park. Remco van Domburg legde rechtstreeks contact om details na 
te vragen en daarbij deed hij een belangrijke ontdekking.

Wijkcomité Proostdijland
Ria Visser is toehoorder namens de 
lokale WAC: Woonadviescommissie. 
Die geeft (on)gevraagd advies over 
bouwprojecten zodra het om meer 
dan 5 woningen gaat. Het doel is de 
woonkwaliteit te verbeteren. Zij 
hanteren de eisen van Woonkeur en 
de uitgangspunten van de WoonKwali-
teitsWijzer om de bouwplannen te 
toetsen. Namens wijkcomité Proostdij-
land is voorzitter Saskia van den Bor 
van de Heemraadsingel hierbij 
betrokken. “De meeste bewoners zien 
wel dat betaalbare nieuwe huizen 
nodig zijn voor jong en oud, maar we 
maken ons ook grote zorgen. Het park 
is een heel belangrijk knelpunt, net als 
de nodige parkeerruimte. Het extra 
verkeer heeft ook e�ect op de 
verkeersveiligheid. De verschillende 
straten in de omgeving zijn al bepaald 
niet veilig te noemen. Bovendien gaat 
er nogal wat veranderen voor de 
mensen aan de Brunel en de Kamille. 
Het alternatieve plan voor de tennishal 
is al een enorme vooruitgang voor het 
park, maar er zijn nog meer en grote 
verbeteringen nodig met waarborgen 
voor veiligheid, duurzaamheid en leef-
baarheid voor de huidige en de 
nieuwe bewoners.” De leden van de 
klankbordgroep streven ernaar om 
constructief kritisch mee te denken. 
Dat leverde al diverse suggesties op, 
aanpassingen en vooral ook vragen 
voor de betrokken gemeente ambte-
naren en externe stedenbouwkundige 
Rob van der Velden van ontwerpbu-
reau atelier Dutch.

Prioriteiten en politieke 
standpunten
Zo hebben zij al overwogen om een 

deel van de ruimte aan het dijkli-
chaam (langs de Kerkvaart) te 
benutten voor tennisbanen. Op 
aandringen van de klankbordgroep 
heeft de gemeente opnieuw contact 
gelegd met het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht om dit grondig te 
onderzoeken. De haalbaarheid is erg 
onzeker volgens het waterschap 
vanwege hoge kosten en grote risico’s. 
Het zou alleen onder strikte voor-
waarden als laatste optie kunnen 
gelden als er geen aanvaardbaar alter-
natief is buiten de beschermingszone. 
Zo blijven er weinig andere opties 
over buiten de geboden opening door 
de nieuwe eigenaar van de tennishal. 
Daar zitten nog wel enige (�nanciële) 
haken en ogen aan voor de gemeente. 
Daarbij komt het aan op een afweging 
van prioriteiten en politieke stand-
punten. Hoeveel mag het kosten om 
het gehele park te behouden? 
Hebben omwonenden opties om met 
succes te pleiten voor hun privacy en 
leefbaarheid? Hoeveel overlast qua 
licht, geluid, verkeer en parkeren is 
nog acceptabel? De tijd zal het leren. 
Intussen blijven de leden van de 
klankbordgroep zich ervoor inzetten 
om de nieuwbouw plannen zo opti-
maal mogelijk bij te laten schaven 
zodat ze de nieuwe wijkbewoners een 
warm welkom kunnen bieden in een 
groene, gezellige en b(l)oeiende 
buurt. We willen u op de hoogte 
houden over de ontwikkelingen van 
de plannen, onder meer met het oog 
op de verkeerssituatie, de bebouwing 
aan de kant van de Brunel en de 
Kamille en de toekomst van de tennis-
clubs die willen gaan samenwerken. 
Kijk intussen voor meer informatie op: 
www.redparkdemeijert.nl
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bezorgdheid om het park maakten ze 
een �yer om anderen te alarmeren en 
mobiliseren. Alleen de direct omwo-
nenden van het terrein van de 
plannen kregen een uitnodiging voor 
de inspraakavond. Zij zien in het park 
regelmatig passanten, spelende 
kinderen, honden en uitlaters vanuit 
een veel grotere omgeving buiten de 
omliggende wijken Proostdijland, 
Wickelhof en Twistvlied.

Klankbordgroep met omwonenden
Hun grote zorgen over de nieuwe 
tennisbanen hebben onder meer te 
maken met extra overlast van licht en 
geluid nu de groene bu�er tussen de 
tennisbanen en de woonwijk kleiner 
wordt. Bovendien vrezen zij voor 
aantasting van de biodiversiteit in het 
park zodra een deel van het groen 
wordt opgeo�erd. Dit is dan ook een 
belangrijke motivatie voor diverse 
leden van de klankbordgroep met 
omwonenden uit onder meer de 
Ridderschapsstraat. Daarnaast 
reageerden bewoners van de Brunel 
en Kamille. Zij hebben onder meer 
zorgen over hun privacy en de 
verkeersdruk. Een zo breed mogelijke 
groene bu�er tussen de sloot en de 
huizen is hun grote wens, net als de 
toezegging dat er geen extra verkeer 
komt vanuit de nieuwbouw op hun 
straten. Zij zijn ook tegen hoogbouw 
grenzend aan de Brunel. Het liefst 
zien zij daar grondgebonden 
woningen (eengezinswoningen) van 
maximaal 2 lagen met daarop een 
kap. Milan van Dijk van de Ridder-
schapsstraat praat mee als bestuurslid 
van de Adviescommissie voor het 
jeugd- en jongerenbeleid (JAC). Zo 
heeft de Jongeren Adviescommissie 
ook inbreng in de besluitvorming 
over de bouwplannen voor onder 
meer starterswoningen.

Wethouder Rein Kroon liet ons het volgende weten: 
Als gemeente zijn wij blij dat de omgeving van de Meijert actief meedenkt 
met het maken van de plannen. In de laatste klankbordgroepvergadering 
deelden ze een alternatief plan met ons. Dit plan wordt nu door de gemeente 
beoordeeld. Daarbij is er een belangrijke hindernis, namelijk de tennishal. De 
tennishal verwijderen kost 2,5 miljoen euro. Als de gemeente deze koopt, 
moet 2,5 miljoen euro terug worden verdiend door middel van de woning-
bouwontwikkeling. Als een derde deze grond koopt, en 30% betaalbare 
woningen bouwt, worden de overige 70% woningen, dure woningen. Als 
gemeente streven wij echter vooral naar betaalbare huur- en koopwoningen. 
Draagvlak in de omgeving is voor ons natuurlijk belangrijk. De vraag is hier: 
hoe zorgen we dat de omgeving tevreden is met de ontwikkeling, de tennis-
verenigingen bereid zijn om afstand te doen van de grond, en er woningen 
gebouwd worden voor starters, senioren en jonge gezinnen. Kortom: we 
zoeken in gezamenlijkheid naar de oplossing.






