
De Ronde Venen e.o.

REGIO MEDIA GROEP

9 februari 2022

13
Tegemoetkoming
hoge energierekening voor 
smalle beurs

2
Wethouder Rein Kroon 
ontvangt eerste broedkorf 

24
De IVI pagina

info@vderwilt.nl
www.vanderwilt.nl
Tel. 0297-28 42 95

cv-monteur in opleiding
Je bent 18 – 22 jaar

Wij bieden jou:
Leer/werktraject 

Een vak met toekomst
Werken bij een gezellig bedrijf

Een goed salaris
Interesse? 

Neem dan contact met ons op!

RUIMT OP!
T/M 12 FEBRUARI

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

UTRECHT ZONDAG GEOPEND

tot wel
50%
korting

Alle inwoners die op 16 maart 18 jaar 
of ouder zijn mogen die dag hun stem 
uitbrengen om een nieuwe gemeen-
teraad te kiezen. Dat kan tussen 7.30 
en 21 uur op een van de twintig stem-
bureaus in de gemeente. Om drukte 
op stembureaus te voorkomen kan er 
ook op maandag 14 en op dinsdag 15 
maart gestemd worden. Zowel in 
Abcoude, als Mijdrecht, Vinkeveen en 
Wilnis is die dag 1 stembureau 
geopend. De deelnemende partijen 

zijn: CDA (lijstnummer 1), VVD (2), 
Ronde Venen Belang (3), D66 (4), Seni-
orenpartij De Ronde Venen (5), PvdA/
GroenLinks (6), ChristenUnie/SGP (7) 
en Inwonerscollectief (8). De volgorde 
is bepaald op basis van de uitslag van 
de vorige gemeenteraadsverkie-
zingen. Inwonerscollectief neemt 
voor het eerst deel aan de verkie-
zingen en staat daarom op plek 8, na 
alle partijen die vorige keer ook 
meededen.

Kieskompas en verkiezingsdebat
Om kiezers te helpen bij het maken 
van een keuze maakt de gemeente 
gebruik van Kieskompas. Door Kies-
kompas in te vullen kunnen inwoners 
bepalen welke partijen het dichtst bij 
hun denkbeelden staan. Inwoners 
die naar de website van Kieskompas 
gaan, krijgen stellingen voorgelegd 
over verschillende lokale onder-
werpen, zoals verkeer en vervoer, 
sociaal beleid en �nanciën. Als de 
stellingen zijn ingevuld, wordt weer-
gegeven welke lokale partij het 
dichtst bij de standpunten staat die 
men heeft aangegeven. Kieskompas 
is over 2 weken actief. Op maandag 7 
maart wordt in Vinkeveen een verkie-
zingsdebat georganiseerd waar alle 
partijen aan deelnemen. 
Het debat begint om 19.30 uur en 
wordt live uitgezonden op RTV 
Ronde Venen. Inwoners die een 
vraag aan de lijsttrekkers willen 
stellen kunnen die mailen naar 
communicatie@derondevenen.nl. Er 
wordt dan contact met hen 
opgenomen.

De Ronde Venen - Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 
doen in De Ronde Venen 8 partijen mee. Het Centraal Stembureau heeft 
vrijdag 4 februari de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op 
het stembiljet vastgesteld. Op de kandidatenlijsten van de 8 partijen 
staan in totaal 169 namen, de gemeenteraad telt 27 zetels.

Kiezer heeft keuze uit 8 partijen 
bij gemeenteraadsverkiezingen

Burgemeester Maarten Divendal en Yvonne van den Blink (gemeente De Ronde Venen) tekenen als voorzitter en lid van het 
Centraal Stembureau het proces-verbaal waarmee de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op het stembiljet worden 
vastgesteld.

De Ronde Venen - Afgelopen week 
gaf CDA raadslid Coos Brouwer een 
zwartboek met gevaarlijke verkeers-
situaties aan Wethouder Alberta 
Schuurs. In het begin van de zomer 
organiseerde het CDA een online 
bijeenkomst met inwoners over de 
verkeersveiligheid in hun buurt. 
Uiteindelijk ontving het CDA meer 
dan 60 reacties van inwoners over 
onveilige verkeerssituaties in hun 
omgeving. Omdat de gemeente 
eerdaags aan de slag gaat met een 
nieuw verkeersplan heeft het CDA 
alle reacties gebundeld in een zwart-
boek. “Met deze input kan er een 
goede stap gezet worden om onze 
gemeente veiliger te maken voor o.a. 
�etsers en wandelaars,” aldus 
Brouwer. Het CDA raadslid heeft de 
afgelopen jaren steeds weer onvei-
lige verkeerssituaties onder de 
aandacht van de Wethouder en haar 
ambtenaren gebracht. Daarbij kwam 
hij tot de ontdekking dat de werk-
wijze voor het maken van een 
beleidsplan eigenlijk op een andere 
manier zou moeten. Brouwer: “ Eerst 
zou men een goede inventarisatie 
moeten maken, samen met onze 
inwoners, van alle onveilige verkeers-
situaties en dan kun je heel goed een 
prioriteitenlijst samenstellen. Zodat 
de gevaarlijkste situaties eerst aange-
pakt kunnen worden.

Nieuw beleidsplan
Bij het uitreiken van het zwartboek 
bleek dat Wethouder Schuurs wel 
wat voelt voor deze aanpak. Nu 
worden er veel te veel situaties, 
ad-hoc opgepakt omdat of raads-
leden of inwoners deze onder de 
aandacht van de gemeente brengen. 
Er moet meer structuur in komen. 

Mede op voorstel van Coos Brouwer 
van het CDA zal deze aanpak deel uit 
maken van het nieuw te ontwikkelen 
beleidsplan. Nog voor de verkie-
zingen zal de Wethouder Schuurs de 
raad informeren over de nieuwe 
aanpak voor het beleidsplan. 
Brouwer geeft als voorschot dat er 
dan gedacht moet worden aan hoe 
de inrichting van de weg is die een 
risico van ongevallen met zich 
meebrengt. Staan er paaltjes op het 
�etspad? Is een �etspad te smal? Is 
het 30 km/h-gebied goed ingericht? 
Het is zelfs zo dat de provincie 
Utrecht een subsidiepotje heeft als 
de aanpak is op basis van risico 
gestuurde analyses.

Goede hoop
Brouwer heeft goede hoop dat 
werken met deze risicoanalyses 
werkt, want veel inwoners zijn 
gefrustreerd dat het in sommige situ-
aties jaren duurt voordat er iets 
gedaan wordt om onveiligheid aan 
te pakken. Een voorbeeld hiervan is 
Rijksstraatweg in Baambrugge. Daar 
liggen talloze rapporten en zijn al 
even zovele overleggen geweest 
maar er is tot nu toe tot niets veran-
derd. De Baambrugse Zuwe in Vinke-
veen is opnieuw geasfalteerd, daar 
zijn de drempels verwijderd maar zijn 
de oude zwarte palen blijven staan. 
En er zijn nog steeds enkele grote 
verkeersdossiers waar het college 
schijnbaar mee worstelt zoals 
bijvoorbeeld de Industrieweg en de 
Dukaton in Mijdrecht, Brouwer hoopt 
dat ook deze zaken de komende 
raadsperiode aangepakt zullen gaan 
worden. Zodat het �etsen en 
wandelen in De Ronde Venen veiliger 
wordt.

Coos Brouwer CDA: 
Verkeersveiligheid verbeteren 
samen met inwoners
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UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Lokale tv-programma’s deze week 
Nieuwsronde
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen:

Overige TV-programma’s : 
Kookprogramma Verrukkelijke Venen
Donderdag 10-2 + zaterdag 12-2: 12.30, 16.30 en 19.30 uur
Het Eiland van Suos
Vanaf vrijdag 12-2 om 17.00 uur herhaling hele weekend elk uur
In dit programma ontvangt journaliste Kim Suos actrice en model Sietske 
van der Bijl-Van Peursem op een eiland in de Vinkeveense Plassen
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren
Maandag t/m zaterdag: 10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30 uur
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate
In het weekend 

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 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, � 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-mail-
adres: peter@rtvrondevenen.nl 

De Ronde Venen - PvdA/GroenLinks 
vindt verkeersveiligheid in de dorpen 
en nabij scholen van groot belang. 
Toch merkt de partij dat daar vaak 
nog hard wordt gereden en dat zorgt 
voor onveilige situaties. Het Vinke-
veense kandidaat raadslid Monique 
Prins wil daar graag verandering in 
brengen door de maximumsnelheid 
in alle dorpen te verlagen naar 30 
km/uur en te zorgen voor veilige 
oversteekplekken met bijbehorende 
verkeersborden. Kandidaat raadslid 
Monique Prins: “Een veilige leefom-
geving is ontzettend belangrijk. 
Zeker in het dorp en rondom scholen 
gaan kinderen elke dag met de � ets 
of lopend naar school. Dat kan niet 
veilig als auto’s langs razen. PvdA/
GroenLinks wil in alle dorpskernen 
een maximumsnelheid van 30 km/
uur en veilige oversteekplaatsen, net 
zoals dat nu al het geval is in 
Abcoude!” 

Veiligheid rond scholen
Rond het starten en uitgaan van 
scholen gaan kinderen en ouders 
rond dezelfde tijd de weg op. Snel 
rijdende auto’s zorgen voor een 
onveilige situatie voor zowel ouders 
als kinderen. Er moet dan ook meer 
ruimte komen voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers zoals wande-
laars en � etsers. Daarvoor is het 
nodig dat er bij alle scholen veilige 
oversteekplaatsen met daarbij 
horende verkeersborden komen. Het 
ontbreken hiervan bij sommige 
scholen zorgt op dit moment voor 
risicovolle situaties. 

30 km/uur in alle dorpen
Door de maximumsnelheid te 
verlagen naar 30 km/uur en de 
wegen hierop aan te passen, ontstaat 
er meer ruimte voor � etsers en 
wandelaars. Het zorgt voor een 
veiliger en prettiger dorp en het 

PvdA/GL wil in alle dorpen 
maximumsnelheid van 30 km

maakt een dorp als Vinkeveen 
minder aantrekkelijk als sluiproute 
wanneer de N201 weer eens vast-
staat. Monique Prins: “Afgelopen 
periode heeft PvdA/GroenLinks voor-
stellen gedaan voor de verlaging van 
de maximumsnelheid, maar die zijn 
helaas niet aangenomen. Daar willen 
we de komende periode echt veran-
dering in brengen en daar ga ik mij 
hard voor maken!”

De Ronde Venen – Vorige week 
woensdag heeft wethouder Rein 
Kroon (CDA) uit handen van Wbe 
Vecht en Veenstreek een broedkorf 
ontvangen. Zij willen de korf 
promoten omdat de wilde eend het 
zwaar heeft. De eenden korf, een 
prachtig project met als doel om de 
eend een kans te geven om haar nest 
te beschermen tijdens het broeden. 
De moeder-eend heeft het zwaar. 
Eerst de woerden die in groten 
getale langskomen ‘� etsen’ om de 
eend te bevruchten. Dit gaat er hard 
aan toe, en het eendje begint 
uitgeput aan het leggen van de 
eieren. 28 dagen zit ze vrijwel onaf-

gebroken op het nest. Ze gaan dage-
lijks even vanaf, beetje zwemmen, 
beetje eten, veren vet houden, en 
ontlasten. Dat zwemmen is belang-
rijk voor de eieren, omdat die vocht 
nodig hebben. Dan kunnen de eieren 
geroofd worden door o.a. ratten, 
vossen, bunzings, kraaien, marters, 
egels, mantelmeeuwen en andere 
nestrovers. Door de korf is die kans in 
ieder geval kleiner. 

Eieren
Dan komen de eieren uit, en het 
eendje vertrekt richting water met de 
kuikenschare. Ze komen nooit meer 
terug naar de korf, de eend is een 

Wethouder Rein Kroon ontvangt 
eerste broedkorf

nestvlieder. En dan begint de tocht 
der overlevenden. De kleintjes 
hebben het zwaar, op ieder moment 
kunnen ze opgegeten worden door 
predatoren. Behalve egel, lusten de 
bovenstaande rovers ook wel een 
lekker kuikentje. Net als de snoeken, 
reigers, ooievaars, huiskatten, 
aalscholvers, roofvogels, etc. En niet 
te vergeten de woerden die de 
pullen verdrinken om weer in de 
gunst te komen bij de eend. Vroeger 
konden de kuikens met moeder-
eend schuilen in het waterriet. Riet 
geeft dekking, voedsel en veiligheid. 
Helaas is het riet steeds minder 
aanwezig is, door o.a. de ganzen, de 
muskusratten, de rivierkreeft en de 
mens. In het riet zitten ook veel 
muggen en andere insecten. De 
kuikens hebben dat zo nodig om te 
overleven. De moeder-eend, die de 
kuikens onder haar vleugels 
beschermt tegen wind, kou en 
extreme nattigheid heeft lage oever 
nodig. De hoge schoeiingen helpen 
echt niet mee, helaas. De korf is 
mede een hulp voor de wilde eend, 
en we weten allemaal, alle kleine 
beetjes helpen!

Bestellen
De korven zijn te bestellen: bij 
natuurlijkheidi.nl. Het zijn korven 
gemaakt van riet en vlas, door leden 
van het Friesen korven vlecht gilde.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 5 
februari was het dan eindelijk weer 
zover. Voor het eerst sinds 2 jaar werd 
er weer een evenement georgani-
seerd voor de gasten van de Zonne-
bloem Mijdrecht. Dit keer wel op de 
Coronatour. Dat wil zeggen dat 
iedere gast bij de entree werd gecon-
troleerd op een geldige QR code. En 
natuurlijk werden de regels keurig 
opgevolgd die het RIVM had geadvi-
seerd. Het feest werd gehouden in de 
Willistee. Ook de uitbaters van de 
Willistee waren blij dat er eindelijk 
weer eens iets georganiseerd kon 
worden. Voor de ruim 60 gasten en 
20 vrijwilligers was het een gezellig 
samenzijn. Onder het genot van 
ko�  e met taart kon weer gezellig 
worden gekletst. Iets wat al een tijdje 
niet meer mogelijk was. Er werd een 

heerlijk diner geserveerd. Natuurlijk 
ontbrak de bingo niet. Dankzij een 
aantal sponsoren zoals lunchroom 
Tof, Hans en Frietje, Ariba en Promo-
fessionels konden leuke prijsjes 
gewonnen worden. Ook werden de 

De Zonnebloem Mijdrecht gasten getrakteerd met een 
optreden van Marco den Hollander. 
Deze artiest die een groot repertoire 
meezingers enz. heeft was ook blij 
eindelijk weer eens te kunnen 
optreden. Kortom het was een gezel-
lige dag die zeker voor herhaling 
vatbaar is.









motivatie aan de bedrijven. Als het 
klikt, worden afspraken gemaakt over 
de Doe Dag. Leerlingen brengen dan 
een bezoek aan het bedrijf en lopen 
dan een dagdeel mee. Zo krijgen zij 
een goed beeld van het beroep en 
alles wat daarbij komt kijken. Alle 
beroepen zijn welkom. Deelname is 
kosteloos. Aanmelden kan via 
www.veenenamstellandonstage.nl.
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VERSCHIJNT WOENSDAG

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

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

133e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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Regio - Hoe kun je als vmbo-leerling 
je beroepskeuze maken als stages 
wegvallen en opleidingsdagen 
worden geannuleerd? En dat terwijl 
de keuze voor een beroep al moeilijk 
genoeg is! Juist daarom gaat Veen en 
Amstelland On Stage door. Voor het 
Beroepenfeest is Digimatch het 
online alternatief; leerlingen oriën-
teren zich online op hun mogelijk-
heden en ‘solliciteren’ voor de Doe 
Dag. Dit werkbezoek vindt fysiek 
plaats op 2 juni 2022. Meedoen? Kan 
nog! VMBO On Stage is een beroepe-
noriëntatieproject voor meer dan 
duizend vmbo-leerlingen uit de regio, 
waaronder De Ronde Venen. “Dit 
project brengt leerlingen en lokale 

beroepsbeoefenaren met elkaar in 
contact”, legt Gerry Bras uit. Zij is 
bestuurslid van Zakenvrouwen De 
Ronde Venen en actief betrokken bij 
de werving van bedrijven voor VMBO 
On Stage. “Hoe gaaf is het dat de leer-
lingen op één dag kunnen kennis-
maken met zowel een advocaat, een 
boer, een onderwijsassistent en een 
architect? Zoiets vind je nergens!” 

Waarom meedoen? 
Al meer dan 160 beroepsbeoefenaren 
hebben zich aangemeld voor deze 
editie van Veen en Amstelland On 
Stage. Doel is dat aantal op te 
schroeven naar meer dan tweehon-
derdvijftig. “Het geeft een goed 

Veen en Amstelland On Stage 
gaat (online) door!

Regio - Amstelvener Hans Noltes 
nam het initiatief tot het uitbrengen 
van de jubileumuitgave 250 jaar 
Bovenkerkerpolder. 
Hij besteedt hierin aandacht aan 
recente ontwikkelingen op het 
gebied van water-en weidevogelbe-
heer, recreatie, energietransitie en 
duurzame zuivelproductie. Uiteraard 
komt de historie van deze unieke 
(grootschalige) 18e eeuwse droog-
makerij in Noord-Holland zoals de 
teloorgang van de 11 windmolens 

van de molengang ook aan bod. En 
ervaringen van bewoners, gebruikers 
en bezoekers van de Bovenkerker-
polder. 250 jaar bestaat de Bovenker-
kerpolder al. Als droogmakerij wel te 
verstaan. Het waterschap van de 
Bovenkerkerpolder kwam in 1629 tot 
stand, eindigde in 1979 en is opge-
gaan in Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. Op 7 september 1764 werd 
door de Staten van Holland en West-
Friesland octrooi verleend aan 
Amsterdamse ondernemers voor 

Jubileumuitgave bij 250 jaar 
Bovenkerkerkerpolder

Uithoorn - Ah Jos van den Berg 
bestaat deze maand vijftien jaar en 
dat is reden voor een feestje. “We 
kunnen het niet te uitbundig vieren 
vanwege corona, maar we versieren 
de winkel en alle klanten krijgen 
vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 
februari een gratis attentie,” onthult 
ondernemer Jos van den Berg zijn 
plannen. “We gaan ook een wens-
kaartenactie houden. Vanaf 14 
februari kunnen mensen ons met 
een verjaardagskaart feliciteren en 
daarop een motivatie schrijven voor 
iemand anders die een cadeaubon of 
pakket verdiend. Je doet dus mee 
voor een ander.” Deelnemers kunnen 
de kaart in de grote brievenbus doen 
die bij de bloemen komt te staan. 
“Op 25 februari komt mijn ‘broer’ 
Jaap van den Berg langs en worden 
er vijftien prijswinnaars bekendge-
maakt.” Voor het personeel wordt een 
groot feest gegeven als het weer kan. 
“Dat hebben ze verdiend. Zij hebben 
dag en nacht klaargestaan.” Zijn 

personeel is belangrijk voor Jos. Dat 
valt ook op aan de kantine, die er 
heel huiselijk uitziet. “Veel mensen 
zijn vaker hier dan thuis. We 
proberen goed voor ons personeel te 
zijn. Ze zijn als mijn kinderen, daar 
blijf je vanaf. De vaste krachten 
werken hier bijna allemaal vanaf het 
begin.” Wat Jos dan ook het meest is 
bijgebleven van de afgelopen vijftien 
jaar is de reis met zijn personeel in 
zes etappes naar Londen. 

Altijd iets te beleven
Veel Uithoornaars weten de super-
markt op het Amstelplein te vinden 
voor hun dagelijkse boodschappen. 
De ruim opgezette winkel is prettig, 
de producten zijn vers en het perso-
neel is klantvriendelijk. Er valt altijd 
wel iets te beleven in deze super-
markt. De afgelopen jaren zijn er veel 
spaar- en winacties langsgekomen. 
“De helikoptervlucht was wel een 
van de meest memorabele prijzen”, 
vindt Jos. “Toen hebben we acht 

Jos van den Berg viert 
15-jarige bestaan AH

van het nieuwste. Zo blijft de kwali-
teit van de groenten goed door dry 
misting. Maar Jos zit niet graag stil en 
is alweer bezig met het bedenken 
van de volgende interne verande-
ringen. “Je moet altijd in beweging 
blijven en de zaak niet laten 
verslo�en. Ik kom nog meters te kort 
bij de fris, bier en wijn.” Over de werk-
zaamheden rondom het winkelcen-
trum maakt hij zich zorgen. “Als voor-
zitter van de ondernemersvereniging 
Amstelplein voel ik me verantwoor-
delijk. De herontwikkeling van het 
winkelcentrum is van wezenlijk 
belang, maar we zitten de komende 
jaren in een bouwput en dat is niet 
bevorderlijk voor de bereikbaarheid. 
We willen dat de klant daar zo min 
mogelijk last van heeft. Ondernemers 
hebben het al moeilijk door de lock-
downs.” Tijdens de coronacrisis 
konden ouderen vanaf zeven uur ’s 
ochtends boodschappen doen. Dat 
extra uur is gebleven. De winkel is 
van zeven tot negen uur ’s avonds 
open. Op zondag gaat de winkel om 
tien uur open en is iedereen van 
harte welkom om zijn boodschappen 
te komen doen.

gevoel om toekomstige vakmensen 
te helpen bij hun beroepskeuze”, vult 
José Boesten aan. Zij is voorzitter van 
de Ondernemersvereniging Abcoude 
en Baambrugge en werft zoveel 
mogelijk bedrijven uit deze kernen 
voor deelname aan Veen en Amstel-
land On Stage. “Bovendien is het dé 
kans om met toekomstige medewer-
kers en collega’s in contact te komen’’, 
stelt José. “Zo kun je hen enthousiast 
maken voor jouw vak en bedrijf. En 
tot slot; met jouw deelname laat je 
zien dat je maatschappelijk 
betrokken bent. Ik zeg: doen!” 

Hoe werkt het?
Beroepsbeoefenaren schrijven zich in 
via de site: www.veenenamstellan-
donstage.nl. Dat kan tot 1 maart. De 
leerlingen kunnen zich via de website 
oriënteren op de deelnemende 
beroepen. Vervolgens schrijven ze een 

droogmaking van de door vervening 
ontstane plas die een bedreiging 
werd voor Amstelveen en 
Amsterdam. In 1769 viel de veenplas 
droog met windkracht van een impo-
sante molengang en in 1770 vond de 
eerste landbouwoogst in de droog-
makerij plaats. Deze jubileumuitgave 
wil de polder, grenzend aan 
Uithoorn, breder onder de aandacht 
van het publiek, met name de inwo-
ners van Amstelveen en Uithoorn, 
brengen en tegelijkertijd ook een 
pleidooi zijn voor het behoud van de 
Bovenkerkerpolder als groene en 
open ruimte. 250 jaar Bovenkerker-
polder is voor 19,95 euro verkrijgbaar 
in de boekhandels Bruna(Mijnders) 

en The Read Shop in Uithoorn, Blan-
kevoort, Bruna(Groenhof) en Libris/
Venstra in Amstelveen, boekhandel 
Sprey in Ouderkerk a/d Amstel en 
Museum Amstelland in Ouderkerk 

mensen blij gemaakt.” Ook zijn er 
sponsoracties voor de lokale vereni-
gingen. De supermarkteigenaar 
vindt het belangrijk om iets terug te 
geven aan de maatschappij. “Veel 
verenigingen krijgen het steeds 
moeilijker. Ik ben sponsor van de 
KDO jeugd en vele andere vereni-
gingen in Uithoorn en De Kwakel en 
ik draag de Voedselbank en 0297 
Help ons helpen een warm hart toe. 
Ik wil maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.” 

Uitbreiden
Het is altijd Jos’ ambitie geweest om 
zijn winkel uit te breiden. Drie jaar 
geleden is dat er na tien jaar van 
gekomen. Na een grondige verbou-
wing is alles vernieuwd en het aantal 
vierkante meters verdubbeld. “Het 
was mijn missie en daar heb ik veel 
voor moeten doen”, blikt hij terug. 
“Bakker Bart ging weg, dierenwinkel 
Van Tol verhuisde naar het industrie-
terrein, schoenenwinkel Zwart ging 
failliet en Blokker wilde maar één 
�liaal, dus toen heb ik mijn kans 
gezien.” Ook werd de winkel een 
duurzame winkel met het nieuwste 
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Uithoorn/De Kwakel - In deze tijd 
hebben we , allemaal wel gemerkt 
dat er behoefte is aan ontspanning. 
Laat dat nou net iets zijn wat je ook 
bij kunst en cultuur kan vinden. 
Het stimuleert creativiteit en het 
zorgt voor verbinding. Hoe �jn is het, 
dat nu alles weer mondjes maat 
opengaat zodat we die verbinding 
aan kunnen gaan. In Uithoorn en De 
Kwakel is een divers aanbod aan 
kunst en cultuur. Denk bijvoorbeeld 
aan de Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU) met mooie voorstel-
lingen in de Schutse. Ook hebben ze 
de Stichting CREA, die verschillende 
workshops organiseert waar je je 
creativiteit kwijt kunt. Om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk inwoners 

van deze kunst en cultuur kunnen 
genieten, zijn er verschillende subsi-
dies. Het Jeugdfonds is hier een 
prachtig voorbeeld van. De Stichting 
Jeugdfonds Sport en Cultuur kan op 
aanvraag de kosten van de contri-
butie of lesgeld verzorgen zodat 
kinderen, van een gezin met �nan-
ciële tegenslag, toch mee kunnen 
doen met bijvoorbeeld pianospelen 
of met lessen aan de Jeugd Theater 
School Uithoorn. Dit zijn mooie voor-
beelden, allemaal toegankelijk voor 
iedereen in de Gemeente en allemaal 
goed bereikbaar. En ook de ouderen 
worden zeker ook niet vergeten, met 
exposities zoals de jaarlijkse Kunst-
route . Wat aanbod betreft is er in de 
dorpen genoeg te zien en te doen. 

Kunst en cultuur voor iedereen

LEZERSPOST

In de raadsvergadering van 3 februari is besloten om het club- en boten-
huis voor scouting niet te bouwen op de voorgestelde locatie midden in 
het Libellebos. Na onze gesprekken met Walter Busse van de Groengroep 
Uithoorn heeft Walter een alternatieve locatie voorgesteld aan de rand 
van het Libellebos, tegen het Plux-terrein aan. Deze nieuwe locatie heeft 
ook voor scouting voordelen, omdat er vlakbij parkeergelegenheid is en 
omdat deze plek dichter bij de Amstel ligt.

Serieus signaal
De vele mails aan de raadsleden van bezorgde inwoners hebben indruk 
gemaakt en zeker invloed gehad op de besluitvorming. Daarnaast zijn we 
een petitie gestart die ruimhartig is ondertekend. Het bleek een serieus 
signaal om de partijen ervan te overtuigen dat de voorgestelde locatie 
midden in het Libellebos geen maatschappelijk draagvlak had bij de 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel. 

Libellebos leeft
Walter Busse maakte ons blij. Chris Woerden van Stichting Oud Uithoorn/
De Kwakel ook. Hij maakte op ons verzoek een prachtartikel over de 
historie van het Libellebos. Dat zorgde er mede voor dat we steun 
hebben gekregen van weekblad Libelle bij de petitie. Maar onze aller-
grootste dank gaat uit naar de 1646 ondertekenaars van de petitie in 
Uithoorn/De Kwakel en daarbuiten. Het bewijst dat veel mensen deze 
unieke, groene plek een warm hart toedragen.

Namens de Vrienden van het Libellebos
Jaap Fris

Veel steun voor unieke, groene plek

Uithoorn – Het is alweer een heel 
tijdje terug dat je de laatste ‘preek-
van-de-leek’ hier in Uithoorn kon 
meemaken. Dat kwam natuurlijk 
door de corona-maatregelen. Aan die 
maatregelen houden we ons nog 
steeds, dus wordt er bij binnenkomst 
gevraagd naar een geldige QR-code. 
Maar nu die beperkingen het 
toelaten, gaat het er weer van 
komen: de zogeheten preek-van-de-
leek! Wat zou je je daarbij moeten 
voorstellen? Op een gewone zondag-
morgen verzamelen zich de mensen 
die naar de kerk gaan in een gebouw, 
waar dan vervolgens een theologisch 
opgeleide voorganger, een dominee 
bijvoorbeeld, de bijeenkomst leidt. 
In een preek-van-de-leek-dienst is 
dat anders. Een leek, dat is dus 
iemand die er niet voor is opgeleid, 
neemt het op zich in een geheel naar 
eigen ideeën vormgegeven ‘dienst’ 
voor te gaan. Zij of hij hoeft ook hele-
maal niet gelovig te zijn of iets van 
de traditie te weten. Hoe minder 
vooringenomen, hoe beter, zou je 
kunnen zeggen. Wel moet het gaan 
om iemand die in Uithoorn en omge-
ving enige bekendheid geniet; noem 
hem of haar gerust een Bekende 
Plaatsgenoot – een BP-er dus. En 
verder laat zij of hij een zekere gedre-
venheid en enthousiasme zien in de 
activiteiten die zij/hij doordeweeks 
ontplooit. Een beetje houvast kan de 

lekenpreker vinden in de vaste 
onderdelen van een gewone kerk-
dienst, maar het is helemaal aan de 
preker om daar een heel eigen vorm 
aan te geven. Het gevolg van deze 
opzet is, dat elke bijeenkomst �ink 
gekleurd wordt door de persoon die 
voorgaat en daarom verschilt de ene 
preek-van-de-leek altijd sterk van de 
andere en is elke keer uniek. Het is 
eigenlijk telkens weer een opnieuw 
begonnen experiment met een 
onzekere uitkomst. Spannend! En 
bedoeld voor belangstellenden van 
binnen en buiten de kerk die wellicht 
benieuwd zijn naar deze andere 
vorm van ‘kerk-zijn’. 

Marion
Op 20 februari is het Marion van 
Berkum die het spits afbijt. De ouders 
van Marion waren mensen met een 
groot sociaal hart en levenservaring. 
Zij hebben haar gevormd tot de 
mens die ze geworden is. Een 
vorming die erop aangelegd was de 
ander altijd te laten voorgaan op 
jezelf. Altijd een stapje terug te 
zetten; maar als dat nu eens ten 
koste van jezelf gaat? Zover, dat je 
niet eens meer goed in staat bent 
voor de ander iets te betekenen, 
doordat je jezelf helemaal hebt 
weggecijferd? In haar vrijwilligers-
werk en in haar dagelijks werk komt 
het aan op het zorgen voor de kwets-

Opnieuw in Uithoorn: 
de preek van de leek

Regio - Voor het jaar 2024 ligt er een 
onderwijsvernieuwing klaar waarbij 
de theoretische (vmbo-t/mavo) en 
gemengde leerweg (vmbo-gl) van 
het vmbo tot één nieuwe leerweg 
gevormd worden, onder een nieuwe 
naam. In deze nieuwe leerweg zullen 
alle leerlingen een praktijkgericht vak 
volgen. Yuverta mavo Aalsmeer heeft 
de kans gegrepen om één van de 136 
pilotscholen in Nederland te zijn voor 
het ontwikkelen van het nieuwe 
praktijkgerichte vak Economie & 
Ondernemen (E&O) en biedt op dit 
moment dit vak voor het eerst aan in 
klas 3 voor de leerlingen die deze 
stap samen met de school wilden 
zetten. Een mooie uitdaging!

Praktische ervaring 
Bij het praktijkgerichte vak E&O vindt 
het leren in feite andersom plaats, 
van praktijk naar theorie en weer 
terug naar praktijk. De leerlingen 
krijgen een opdracht van een 
opdrachtgever, een bedrijf of instel-
ling uit de regio, gaan met het 

probleem aan de slag en doen 
onderweg allerlei praktische vaardig-
heden en theoretische kennis op. De 
leerlingen gaan projectmatig aan de 
slag en iedere opdracht zal andere 
kennis en vaardigheden vragen. Dit 
leren gebeurt niet alleen in de les, ze 
volgen workshops van externen en 
docenten en gebruiken deze skills 
ook weer op locatie van de opdracht-
gever. Dus geen kennis in boeken 
waarvan je niet weet of je het ooit 
nodig hebt, nee, meteen in de prak-
tijk brengen! Dat geeft pas betekenis 
aan wat de leerlingen leren. 
Economie en Ondernemen klinkt als 
een vak waarbij je klaargestoomd 
wordt voor het ondernemerschap 
zelf, het gaat echter over veel bredere 
thema’s en is veel meer gericht op het 
ontwikkelen van een ondernemende 
houding. Een belangrijke tool om in 
te zetten in een vervolgopleiding of 
toekomstige baan, in welke sector 
dan ook. Daarmee is E&O dus ook 
geschikt voor alle leerlingen en alle 
pro�elen van het vmbo.

Yuverta mavo pilotschool E&O: 
Nieuwe leerweg in 2024

Echte opdrachten
De leerlingen werken niet met 
verzonnen situaties uit een lesboek. 
Nee, echte opdrachtgevers uit de 
buurt geven échte opdrachten mee. 
Donderdag 20 januari ontvingen de 
E&O-leerlingen hun nieuwe opdracht 
uit handen van Annette Schreurs van 
Schreurs Holland B.V. Met de 
vernieuwde wetgeving rondom 
roken op bedrijfsterreinen, staat 
Schreurs Holland B.V. voor een paar 
uitdagingen. Zo staat een oude rook-
ruimte nu leeg, kunnen de perso-
neelsleden nu nergens roken waar 
het wel toegestaan is en is er een 
wens om aan de slag te gaan met de 
vitaliteit van de werknemers. Deze 
uitdagingen zullen de leerlingen de 
komende tijd aangrijpen, zodat ze 
uiteindelijk in maart Schreurs 
Holland B.V. van gedegen advies 
kunnen voorzien. Adviezen, klaar om 
overgenomen en in de praktijk 
gebracht te worden. Net zoals de 
opgedane kennis en vaardigheden!
Meer weten over de nieuwe leerweg 
die start in 2024? bit.ly/DNL-animatie 
Meer weten over Economie & Onder-
nemen bij Yuverta mavo Aalsmeer? 
bit.ly/DNL-YuMavo

bare medemens. Natuurlijk kun je dit 
doen door een girootje uit te 
schrijven met idee dat het zo wel 
goed komt. Dat is Marion niet 
genoeg: daadwerkelijk iets voor de 
ander doen, dàt geeft haar pas echte 
voldoening. 

Bob
En dan heeft, op 20 maart, Bekende 
Plaatsgenoot Bob Berkemeier het op 
zich genomen een preek-van-de-leek 
te verzorgen. Bob was in zijn werk-
zame leven jurist in de gezondheids-
zorg, waar hij maatschappelijk 
nuttige dingen kon doen. Vóór zijn 
rechtenstudie had Bob enkele jaren 
musicologie gestudeerd en dat 
kwam hem van pas toen hij vanaf ’93 
de mogelijkheid kreeg zich te 
bekwamen tot dirigent, in het 
bijzonder tot koordirigent. Een en 
ander leidde in 2011 tot de samen-
werking met The Seasidesingers, een 
koor met een breed en afwisselend 
repertoire. En een belangrijk deel van 
dat koor komt mee met Bob als hij 
zijn lekenpreek gaat houden en heeft 
een prachtig aandeel in de bijeen-
komst! De lekenpreken vinden 
telkens plaats op zondagmiddag in 
De Schutse, De Merodelaan 1, hier in 
Uithoorn. Aanvang 16.00 u. De 
toegang is geheel gratis, maar er zijn 
wel twee inzamelingen: één bestemd 
voor een door de leek aangewezen 
doel en één ter bestrijding van de 
onkosten. Na a�oop is er gelegen-
heid tot napraten bij een drankje. De 
preek-van-de-leek wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Initiatie-
venfonds Uithoorn en De Kwakel. 
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De Ronde Venen - Corona heeft in de 
maatschappij heel wat teweeg 
gebracht en Stichting Paraplu De 
Ronde Venen is daarbij niet ontzien. 
Een aantal vrijwilligers is gestopt. Ook 
deelnemers van allerlei cursussen en 
activiteiten durfden niet meer te 
komen en hebben zich niet meer 
ingeschreven. Allemaal heel begrijpe-
lijk. Zowel de vrijwilligers die zijn 

doorgegaan als de deelnemers die zijn 
gebleven, zijn na de laatste lockdown 
weer heel enthousiast begonnen. Zij 
willen dat de Paraplu doorgaat en het 
volgende seizoen weer met een mooi 
programma voor de dag komt. Dat 
nieuwe seizoen begint in september 
2022 en ze kunnen zo’n nieuw seizoen 
niet zonder hulp van nieuwe vrijwil-
ligers. Willen jullie hen komen helpen? 

Stichting Paraplu is op zoek 
naar vrijwilligers

De Ronde Venen - De criminaliteit in 
De Ronde Venen is vorig jaar 
gedaald. In vergelijking met 2020 
registreerde de politie 10 procent 
minder zaken. In 2020 noteerde de 
politie 1376 gevallen van criminali-
teit in De Ronde Venen. Vorig jaar 
waren dat er 1241, blijkt uit het jaar-
overzicht criminaliteitscijfers. Met 
name woning- en bedrijfsinbraken 
namen af. 
De criminaliteit in De Ronde Venen is 
de afgelopen jaren gestaag gedaald. 
Tien jaar geleden werden door de 
politie jaarlijks zo’n 2000 gevallen 
van criminaliteit geregistreerd. Dat is 
sindsdien met een derde afgenomen. 
Burgemeester Maarten Divendal ziet 
3 verklaringen voor die dalende 
trend. ,,Veiligheid en het veiligheids-
gevoel heeft de afgelopen jaren 
steeds meer aandacht gekregen en 
de samenwerking tussen de veilig-
heidspartners - zoals politie, jonge-
renwerk, gemeente, Openbaar Minis-
terie – is sterk verbeterd. Als derde 
verklaring zie ik de samenwerking 
met inwoners en ondernemers om 
de gemeente veilig te houden. Onder 
andere door deelname aan 
Burgernet en BuurtWhatsapp-
groepen of door meldingen via Meld 
Misdaad Anoniem. Al die kanalen 
laten een stijging zien van deelne-
mers en tips waardoor signalen snel 
kunnen worden opgepikt.’’

Minder woninginbraken en 
autokraken 
Wat opvalt in de criminaliteitscijfers 
over 2021 is de daling van het aantal 
woninginbraken en pogingen 
daartoe. Vorig jaar waren dat er 60, 
het jaar daarvoor nog 86. In 2018 
werden nog 117 woninginbraken en 
pogingen daartoe geregistreerd. Het 
aantal autokraken nam met 16 
procent af van 94 gevallen in 2020 
naar 79 gevallen in 2021. Ook 
inbraak/diefstal bij bedrijven en 
instellingen en het aantal gevallen 
van winkeldiefstal verminderde. 
David van Eijndthoven, een van de 

twee teamchefs van het basisteam 
Stichtse Vecht – De Ronde Venen: ,,In 
een aantal cijfers zie je de corona-
maatregelen terug. Begin dit jaar 
gold de avondklok en dat had een 
positief e�ect op bijvoorbeeld het 
aantal inbraken. In de hele regio 
Midden-Nederland is het aantal 
woninginbraken gedaald met 20 
procent.’’

Stijging van aantal meldingen met 
geweld
De criminaliteitscijfers laten een 
toename zien in het aantal 
meldingen waarbij sprake is van 
geweld. Vorig jaar waren dat er 115, 
een stijging van 19 procent in verge-
lijking met 2020. Toen waren het er 
97. Het aantal gevallen van mishan-
deling nam toe van 40 naar 50 inci-
denten. Ook was er een lichte stijging 
van het aantal bedreigingen. Het 
aantal gevallen van huiselijk geweld 
nam daarentegen weer af. Van Eijnd-
thoven: ,,De stijging van het aantal 
meldingen met geweld komt na de 
�inke daling het jaar daarvoor. Toen 
was het aantal geweldsincidenten 
juist sterk verminderd. We zitten nu 
weer op hetzelfde aantal als in 2019. 
Hoe dan ook heeft dit soort inci-
denten een grote impact op betrok-
kenen. Het heeft onze voortdurende 
aandacht. Het is goed te zien dat de 
inbraak- en autokraakcijfers blijven 
dalen. Verder blijven we inzetten op 
de aanpak van ondermijnende crimi-
naliteit. De minder zichtbare crimina-
liteit zoals illegale drugshandel, 
hennepteelt, witwaspraktijken 
bepalen steeds meer de inzet en 
aandacht van de politie en andere 
veiligheidspartners.’’

Meldingen fraude
Het aantal meldingen van fraude 
bleef vorig jaar op hetzelfde niveau 
als in 2020. Bijna een derde daarvan 
betreft online handel. Het gaat hier 
onder andere om producten die 
online zijn besteld maar niet gele-
verd. Ook kan het gaan om phishing 

Criminaliteit in De Ronde Venen 
verder gedaald

waarbij slachto�ers naar een valse 
website worden gelokt waar ze hun 
bank- of andere inloggegevens prijs-
geven. Of ze maken geld over naar 
een fraudeur die zich voordoet als 
familielid. Burgemeester Divendal: 
,,Na een aantal jaren van stijging is 
het aantal gevallen nu gestabiliseerd. 
We doen veel aan bewustwording bij 
inwoners en bedrijven zodat cyber-
criminaliteit wordt herkend. Voor 
ondernemers hebben we webinars 
georganiseerd en speciaal voor 
jongeren is deelgenomen aan het 
project Hackshield. 185 jongeren, en 
via hen ook hun ouders en andere 
familieleden, leerden op deze manier 
cybergevaar herkennen en voor-
komen.’’ Met de grote veranderingen 
die er voortdurend zijn binnen de 
digitale criminaliteit vraagt dit ook 
komend jaar veel van alle veiligheids-
partners en de samenleving.

Samenwerking leidt tot een 
veiliger gemeente
Buiten kijf staat volgens de burge-
meester en de teamchef dat samen-
werking met inwoners tot een 
veiliger gemeente leidt. Burge-
meester Divendal: ,,Het aantal deel-
nemers aan Burgernet zien we nog 
steeds elk jaar groeien. 
Elke keer als de politie een oproep 
doet om uit te kijken naar een 
persoon of situatie, worden heel veel 
inwoners benaderd. Je ziet aan de 
cijfers dat dit vruchten afwerpt.’’
Ook teamchef Van Eijndthoven bena-
drukt het belang van de samenwer-
king met inwoners. ,,Ook inwoners 
die niet deelnemen aan Burgernet of 
buurtwhatsapp kunnen een bijdrage 
leveren door in verdachte situaties 
meteen de politie te bellen via 112. 
Soms hoor ik wel eens dat mensen 
twijfelen, maar we komen liever een 
keer teveel dan dat we een mogelijk-
heid missen om bijvoorbeeld een 
inbraak te voorkomen. 
Blijf ook aangifte doen. Dat is belang-
rijk om te weten wat, waar en 
wanneer iets is gebeurd. Verdachte 
situaties kunnen ook altijd gemeld 
worden via Meld Misdaad Anoniem 
(0800-7000). Mede op basis daarvan 
bepalen we onze inzet.’’

Mijdrecht - Op vrijdag 4 februari is 
ANWB Streetwise bij OBS Twister 
geweest. Tijdens deze leerzame 
ochtend kregen alle leerlingen van 
OBS Twister diverse workshops. Voor 
elke groep was er een eigen verkeers-
programma. Met speciaal ontwik-
kelde lesmaterialen zoals elektrische 
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeers-

lichten en een �etsparcours wordt de 
praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 
Daarnaast zet ANWB Streetwise 
stevig in op a�eiding in het verkeer 
door smartphone gebruik. Leerlingen 
worden bewust gemaakt van eigen 
(gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er 
aandacht voor hoe kinderen veilig 
kunnen �etsen met een �etshelm.

Verkeerseducatieprogramma bij 
basisschool Twister

De Ronde Venen - Corona heeft ook 
voor de brandweervrijwilligers in 
meerdere opzichten grote impact. 
Reden voor de VVD om hier bij stil te 
staan. Brandweermannen en 
vrouwen van de kazernes in 
Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en 
Wilnis worden bij nacht en ontij 
opgeroepen in geval van calami-
teiten in de gemeente of om hulp te 
verlenen in buurgemeenten. 
Allemaal vrijwillige brandweer-
mensen die deze professionele 
“hobby” naast hun reguliere werk 
verrichten. Op zich al iets waar de 
VVD zeer dankbaar voor is maar wat 
tijdens de corona tijd extra waarde-
ring verdient. Door corona moet er 
namelijk worden uitgerukt met extra 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
wat veel vraagt van de brandweer-
mensen. En het is ook een periode 
die extra spanning geeft vanwege 
het in aanraking komen met corona-
patiënten. Tegelijkertijd is het een 
periode waarin geen of minder 

bindingsactiviteiten konden plaats-
vinden en geen oefenavonden. Juist 
die dingen die belangrijk zijn om als 
team persoonlijke aandacht te 
hebben voor elkaar. 

Geweldig
“Het is een tijd die ook veel vraagt 
van hulpverleners en daar staan we 
niet altijd bij stil, het is geweldig dat 
we ook nu kunnen rekenen op de 
inzet van onze brandweermannen en 
vrouwen.“ – Bart Richter, fractievoor-
zitter en lijsttrekker VVD De Ronde 
Venen. De brandweermannen en 
vrouwen konden vorige week door 
de versoepelingen van de maatre-
gelen voor het eerst weer oefenen en 
samenkomen in de kazerne. De 
reden dat Bart Richter, Margreth de 
Wit en Timo Brockho�, namens de 
VVD fractie, meteen langs alle vier de 
kazernes in De Ronde Venen gegaan 
zijn. Zij brachten daar bier en bitter-
ballen en spraken hun nadrukkelijke 
dank en waardering uit.

VVD bezoekt brandweer en staat 
stil bij lange en zware periode

Waarmee? Stel je hebt een leuke 
hobby of je weet van een onderwerp 
een hoop en je kunt en wil dit graag 
overbrengen, laat van je horen. Of wil 
je de Paraplu helpen bij het organi-
seren van al die cursussen en activi-
teiten, of helpen bij het registreren 
van de deelnemers in onze ledenad-
ministratie, of helpen bij �nanciële 
zaken. Klop gewoon bij hen aan als je 
de Paraplu ergens mee kunt en wil 
helpen. Tel 0297–283 908 Mail info@
stichtingparaplu.nl Website www.
stichtingparaplu.nl

De Ronde Venen - ”De gemeentelijke 
politiek ligt nu als het ware op de IC 
en deze willen wij nieuw leven 
inblazen. Dit gaan we aanpakken 
door de focus te leggen op de inwo-
nersparticipatie.” vertelt Melissa 
Bloem, de kersverse lijsttrekker van 
het InwonersCollectief. “Met een 
combinatie van frisse gezichten en 
ervaren fractieleden zullen wij de 
inwonersbelangen voorop laten 
staan.” Youp de Haas, nummer 2 op 
de kieslijst van het InwonersCollec-
tief: ”De inbreng van inwoners moet 

niet worden gezien als een luikje uit 
de Febo-muur waaruit beleidsmakers 
kunnen kiezen. De inwoners moeten 
nadrukkelijk bij het beleid betrokken 
worden. Daarnaast is een nauwe 
samenwerking tussen College, raad 
en inwoners van belang om uiteinde-
lijk doelmatig en democratisch beleid 
te vormen. Wij zullen dus op een 
vernieuwende manier invulling gaan 
geven aan de rol van de gemeente-
raad, welke volgens Het InwonersCol-
lectief schouder aan schouder met u 
het dagelijks beleid moet gaan 

Lijst 8 wordt InwonersCollectief samenstellen. Door middel van een 
transparant proces maken wij ons 
samen met U hard voor een betaal-
bare woningmarkt, een vloeiende 
energietransitie en een actief preven-
tiebeleid omtrent zorg en welzijn. Op 
de kieslijst zijn zowel nieuwe als oude 
gezichten te zien: 1. Melissa Bloem, 
2. Youp de Haas, 3. Annemieke Groen-
Guldemond, 4. Michael Klijn, 
5. Francis Hendrick, 6. Bo de Kuyer, 
7. Leslie Beijer, 8. Laurens Geerlings, 
9. Leonie Minnee,10. Joris Kneppers
Voor verdere vragen, suggesties of 
opmerkingen zijn zij te bereiken via 
de website: www.inwonerscollectief.nl
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Mijdrecht - Ruimte om nieuwe 
woningen te bouwen én een moge-
lijkheid om sportverenigingen 
toekomstbestendiger te maken. Met 
woningbouw op velden die sportver-
enigingen niet gebruiken slaat de 
gemeente 2 vliegen in 1 klap. De 
sportverenigingen geven velden 
terug die ze niet gebruiken en 
beperken op die manier kosten. Voor 
de gemeente ontstaat er een locatie 
om te bouwen. ,,Dit is een win-win 
situatie’’, zegt wethouder Rein Kroon. 
Als gevolg van de coronacrisis liepen 
sportverenigingen harde klappen op. 
Het aantal leden verminderde en er 
waren geen inkomsten uit bijvoor-
beeld de kantine. Verenigingen 
kijken daarom kritisch naar de velden 

die ze huren van de gemeente. Zijn 
die allemaal nodig als er minder 
leden zijn. De kosten gaan omlaag 
door minder sportvelden te 
gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de 
verenigingen �nanciële ruimte 
krijgen om uitdagingen aan te gaan. 

Inleveren
Deze situatie speelt op dit moment 
bij Sportvereniging Argon en de 
tennisverenigingen Mijdrecht en De 
Ronde Vener. Argon wil velden inle-
veren, waardoor betaalbare 
woningen voor starters en senioren 
gebouwd kunnen worden. Bij de 
tennisverenigingen gaat het om een 
samenvoeging waardoor er 1 locatie 
vrijkomt voor woningbouw. Een 

win-win situatie voor de gemeente 
en de sportclubs: genoeg sportfacili-
teiten en betaalbare huur- en 
koopwoningen. 
Wethouder Rein Kroon: “Het zijn 
bijzondere en ingrijpende tijden. 
Naast corona speelt ook het verduur-
zamen van de sportgebouwen mee. 
We begrijpen dat dit impact heeft op 
de sportclubs en kijken naar opties 
om de verenigingen te helpen. Zo 
kwam tijdens een overleg met het 
bestuur van sportvereniging Hertha 
het idee ter sprake om een deel van 
de grondopbrengsten ter beschik-
king te stellen aan alle verenigingen 
voor bijvoorbeeld de verduurzaming 
van hun sportcomplex. Deze optie 
wordt onderzocht.”

Mijdrecht - Op de Rendementsweg 
in Mijdrecht is maandagavond een 
ramkraak geweest bij bedrijf dat 
handelt in elektrische steps. De 
dader(s)hebben rond 22.45 uur 
getracht de glazen toegangsdeur te 
ramen (zie bijgaande foto). De politie 
deed direct onderzoek in de omge-

ving, met onder andere een politie-
hond. Bij een bedrijfspand aan de 
Vermogenweg werd ook nog verder 
onderzoek gedaan. Of dat direct 
verband heeft met deze zaak is 
onbekend. Er is nog niemand aange-
houden. De politie roept eventuele 
getuigen op zich te melden. 

De Ronde Venen - Nabij Vinkeveen 
komt een uniek natuurgebied met 
rietland en bloemrijk grasland. De 
vaststelling van het de�nitieve 
ontwerp voor het oostelijke deel van 
Marickenland is een belangrijke stap 
in de ontwikkeling van het natuurge-
bied. In het gebied komt veel ruimte 
voor water en recreatie. De bestuur-
ders en de twee kinderburgemeester 
van De Ronde Venen hebben de 
doorstart van het project symbolisch 
afgetrapt met het hijsen van de 
‘Marickenland-vlag’ bij scoutingge-
bouw Eliboe en een eerste stap gezet 
door een poort naar Marickenland. 
Marickenland ligt in het zuidoostelijk 
deel van de polder Groot Mijdrecht, 
tussen de N212 en Vinkeveen. Het 
natuurgebied bestaat uit meerdere 
delen, waarvan het oostelijke deel nu 
gerealiseerd kan worden. Naast 
natuur worden er waterbergingsge-
bieden aangelegd om wateroverlast 
en bodemdaling tegen te gaan. In 
samenspraak met de omgeving 
komen er recreatieve voorzieningen, 
zoals wandelpaden en een natuur-
speelplaats. Kinderen uit de omge-
ving hebben geholpen met het 
ontwerp. Het project is een samen-
werking van gemeente De Ronde 
Venen, Staatsbosbeheer, Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht en de provincie 
Utrecht. Wethouder Rein Kroon: “De 
samenwerking rond Marickenland 
laat zien wat er bereikt kan worden 

als we de krachten bundelen. Van 
waterberging tot natuur. Ook is het 
voor bewoners en recreanten straks 
een gebied waar zij graag komen om 
te wandelen en spelen.”

Verbinding met Natuurnetwerk 
Nederland
De provincie Utrecht zorgt met dit 
natuurgebied voor een verbinding 
met andere natuurgebieden, zoals 
Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. 
Het is daarmee een aanvulling op het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat 
netwerk moet natuurgebieden 
onderling beter met elkaar 
verbinden. Daarmee vormt Maricken-
land een belangrijke schakel voor 

vele planten en dierensoorten die 
pro�teren van vochtige natuurge-
bieden. De planning is dat de reali-
satie van het eerste deel, ongeveer 
150 hectare natuur, waterberging en 
recreatie eind 2023 gereed is. 

Inloopbijeenkomst
Nu de coronamaatregelen het weer 
toelaten organiseert de provincie 
Utrecht binnenkort een 
inloopbijeenkomst voor inwoners 
en omwonenden om het ontwerp 
te bespreken. Tot die tijd kan 
informatie worden verkregen door 
te kijken op www.marickenland.nu 
en vragen stellen via 
marickenland@provincie-utrecht.nl. 

Foto: VLN Nieuws

Klopjacht naar ramkrakers

Wethouder Rein Kroon met de voorzitter van Argon

Ruimte voor woningbouw en 
toekomstbestendige sportclubs

Bestuurders stellen ontwerp vast voor het 
nieuwe natuur- en recreatiegebied Marickenland

Abcoude - Op 19 februari start de 
IVN Winterwandeling in Abcoude. De 
wandeling voert eerst lang het Gein 
met eeuwenoude boerderijen en 
buitenplaatsen en uitzicht op weids 
polderland. Daarna gaat het door een 
recenter, in de vorige eeuw aange-
legd natuurgebied, onder de rook 
van de stad. Het verschil in landschap 
en beplanting gaan we ontdekken. 
Tijdens de wandeling wordt aandacht 
besteed aan de (natuur)historische 
aspecten van het gebied. Natuurlijk is 
er ook aandacht voor de aankondi-
gers van het voorjaar: uitlopende 
knoppen aan boomtakken en vogel-
geluiden. De wandeling beslaat zo’n 9 
km. Vanwege de Coronamaatregelen 

verzamelen wij direct bij het start-
punt van de wandeling: de parkeer-
plaats bij NS station Abcoude / 
Zwembad in Abcoude. De wandeling 
start om 9:30 uur en wij zijn rond 
12:30 uur weer terug bij het start-
punt. Wij verwachten dat iedereen 
zich aan de huidige coronamaatre-
gelen houdt. Draag voldoende 
warme kleding en goede wandel-
schoenen. Neem ook iets te drinken 
mee voor tijdens de korte ko�estop 
onderweg. Voor verdere informatie 
kunt u contact opnemen met Hans 
Tuinenburg via winterwandelen@ivn-
drvu.nl of 0618082328. Meer infor-
matie over het IVN en haar activi-
teiten vindt u op www.ivn-drvu.nl

Winterwandelen met IVN langs 
de zoom van de stad

Vinkeveen - Op vrijdag 11, zaterdag 
12 en zondag 13 maart 2022 organi-
seert Biljartclub De Merel voor de 
drieëndertigste maal het individuele 
O.R.V Biljartkampioenschap. Aan dit 
toernooi kunnen zowel goede als 
minder goede spelers deelnemen. 
Het minimum aantal caramboles is 
gesteld op 27. Geen kaderspelers. 
Iedereen heeft kans want er wordt 
gespeeld volgens het knock-outsys-
teem. Er wordt op twee biljarts 
gespeeld onder deskundige leiding. 
De winnaar van de prachtige wissel-
trofee mag zich een jaar lang Open 
Ronde Venen Kampioen noemen.
Tot de laatste vier, spelen hoog tegen 

hoog en laag tegen laag. U kunt zich 
voor deelname aan dit kampioen-
schap opgeven door middel van een 
inschrij�ormulier te verkrijgen in 
Café Biljart de Merel Arkenpark Mur 
43- 3645 EH te Vinkeveen of een tele-
foontje en per mail thcw@xs4all.nl. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 10.00 te 
voldoen bij de inschrijving. Voor 
meer informatie kunt U bellen naar 
Café Biljart De Merel telefoon (na 
19.00 uur) 0297-263562 of 
06-47944949. Men kan zich uiterlijk 
tot dinsdag 8 maart opgeven. Café 
Biljart De Merel te Vinkeveen. 
Mailen kan ook naar: 
caty.jansen@outlook.com

Open Ronde Venen 
biljartkampioenschap 2022
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De Ronde Venen - PvdA/GroenLinks 
wil dat in de hele gemeente De 
Ronde Venen glasvezel wordt aange-
legd. Dat leek afgelopen jaren voor 
het buitengebied te gaan gebeuren, 
maar begin 2021 besloot DELTA 
Fiber eenzijdig alle gesloten 
contracten met de inwoners én het 
convenant met de gemeente op te 
zeggen. DELTA heeft daarmee 

afspraken gemaakt die niet zijn 
nagekomen. PvdA/GroenLinks heeft 
daarom aan het college gevraagd 
welke mogelijkheden er zijn om de 
contractbreuk aan te vechten en wat 
de gemeente kan doen om de 
aanleg van glasvezel in de hele 
gemeente alsnog van de grond te 
krijgen. Raadslid Esther Grondijs:  
“Het eenzijdig opzeggen van het 

PvdA/GroenLinks wil glasvezel 
in hele gemeente DRV

De Ronde Venen - Op donderdag-
avond 24 februari wordt een speciale 
editie gehouden van het Cultuurcafé, 
georganiseerd door Cultuurpunt 
Ronde Venen. In het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 
maart, zijn de verschillende politieke 
partijen uitgenodigd om hun visie en 
plannen met betrekking tot kunst en 
cultuur laten horen. U maakt kennis 
met vertegenwoordigers van zes 
politieke partijen uit de Ronde 
Venen: CDA, VVD, D66, PvdA/Groen-
Links, Ronde Venen Belang en de 
Seniorenpartij RDV. De interviews 
worden afgewisseld met muzikale 
intermezzo’s van Judith Beuse (zang) 
en Frans van de Vijver (piano). Bij 
Cultuurcafé draait het om kunst en 

cultuur zoals dans, muziek, beel-
dende kunst, erfgoed, fotogra�e, 
podiumkunst, architectuur of theater. 
Het gaat om cultuur in onze buurt, 
onze gemeente en de culturele initia-
tieven die ons omringen. Cultuur die 
ons allen aangaat en verweven is 
met onze wijze van denken en doen: 
wat speelt zich zoal af tegen het licht 
van onze polders en wat doet de 
politiek hiermee? De deelnemende 
politici zijn: Pieter Kroon: PvdA/ 
Groenlinks, Simone Borgstede: CDA, 
Marcelle Buitendam: RVB, Cees van 
Uden of Eelco Doorn: D66, Margreth 
de Wit: VVD en Marja Becker: Senio-
renpartij DRV. De presentatie is in 
handen van Jeroen Dirks, journalist, 
gespreksleider en tekstschrijver uit 

Politiek Cultuurcafé in 
‘t Oude Parochiehuis

De Ronde Venen - De kosten voor 
energie stijgen fors en stijgen steeds 
verder door. Ook in De Ronde Venen 
worden vooral huishoudens met een 
laag inkomen met de neus op de 
feiten gedrukt. Ze krijgen er gratis 
een nieuw soort zorg bij: deze keer 
in de vorm van energie-armoede. 
Eén van onze lezers vroeg aandacht 
te besteden aan de toegezegde 
energietoeslag. 

Lagere energiebelasting 
De landelijke overheid is al lang 
bekend met de energieprijzen die 
door het dak stijgen. In oktober vorig 
jaar verklaarde de staatssecretaris 
van Klimaat en Energie: “We gaan de 
energiebelasting fors verlagen.” Voor 
een huishouden met een gemiddeld 
gebruik zou het gaan om een 
compensatie van gemiddeld 400 
euro. Inwoners krijgen dit geld niet 
in handen, want het is een korting 
op de energiebelasting. Daardoor 
valt de energierekening voor alle 
inwoners ‘lager’ uit, hoewel de echte 
rekening zeker niet minder zal 
uitvallen.

Smalle beurs: extra compensatie 
In de eerste helft van december drong 
het in De Haag ook door dat vooral 
mensen met een smalle beurs worden 
getro�en. Er is daarover veel verga-
derd, maar de landelijke overheid is 
niet in staat om een centraal uitge-
voerde regeling te maken. Wel is 
besloten dat huishoudens met een 
inkomen op of net boven het sociaal 
minimum 200 euro extra compensatie 
gaan krijgen voor de stijgende ener-
gieprijzen. Dat is door de staatssecre-
taris van Sociale Zaken in een brief aan 
de Tweede Kamer bekend gemaakt.

200 euro via gemeente
Die compensatie van 200 euro is een 
richtbedrag, zo staat in de brief. De 
inzet is om landelijk maximaal 800.000 
huishoudens te bereiken. Individueel 
maatwerk door gemeenten is niet 
mogelijk. De groep huishoudens die 
door de stijging van de energiereke-
ning in de knel komt, is daarvoor te 
groot. De 200 euro compensatie die 
energietoeslag wordt genoemd komt 
naast de verlaging van de 
energiebelasting.

Regels nog bekend
Besloten is dat de compensatie van 
omstreeks 200 euro voor de lagere 
inkomens gaat vallen onder de zoge-
heten ‘bijzondere bijstand’.
Ondertussen is het twee maanden 
geleden sinds de genoemde kamer-
brief verscheen. Sindsdien is het heel 
erg stil gebleven. De rijksoverheid 
moet de gemeenten nog vertellen wat 
de regels zijn. Het kabinet en 
gemeenten streven ernaar om in het 
eerste kwartaal van 2022 te starten 
met het uitkeren van de aanvullende 
tegemoetkoming. Hoe dit er precies 
uit komt te zien, wordt nog bepaald.

Energietoeslag
Actuele informatie over het onderwerp 
is op de website van gemeente De 
Ronde Venen te vinden met de zoek-
opdracht ‘energietoeslag’. Maar als dat 
woord niet bekend is, dan wordt het 
een helse zoektocht. De eerste 
toegangsverwijzing - de inwoner moet 
het maar weten - is dan ‘bestuur en 
organisatie’. Vervolgens zoeken naar 
‘actueel’ en dan naar ‘nieuws’. Na lang 
verschuiven van de tekst op het beeld-

Tegemoetkoming hoge 
energierekening voor smalle beurs

scherm is de mededeling te vinden. De 
gemeente verwacht blijkbaar dat 
iedereen van de doelgroep digitaal 
vaardig is. Het ziet er naar uit dat de 
uitkering nog niet kan worden aange-
vraagd en dat ook nog geen uitbeta-
ling mogelijk is. Dat valt op te maken 
uit een vergelijking met websites van 
andere gemeenten. 

Lage inkomensgroepen
Gemeente De Ronde Venen maakt op 
de eigen website bekend: “Inwoners 
met een bijstandsuitkering van de 
gemeente ontvangen de toeslag auto-
matisch. Deze mensen hoeven niks te 
doen. Ze krijgen het bedrag naar 
verwachting in het eerste kwartaal van 
2022. Zij krijgen het geld gestort op de 
rekening waarop zij ook de uitkering 
ontvangen. Voor inwoners die geen 
bijstandsuitkering maar wel een laag 
inkomen hebben, is het belangrijk de 
gemeentelijke website in gaten te 
houden. Als er meer bekend is over de 
energietoeslag, maakt de gemeente 
dit op de website bekend. Dan wordt 
ook duidelijke welke inkomensgrens er 
is. Welke inwoners er gebruik van 
kunnen maken en hoe inwoners een 
aanvraag kunnen indienen.”

Niet alleen digitaal
Het is te hopen dat de gemeente zich 

niet beperkt tot de eigen website en 
kiest voor een veel bredere bekendma-
king van de energietoeslag in de plaat-
selijke media. Want ook inwoners die 
geen bijstandsuitkering ontvangen 
maar wel met een laag inkomen 
moeten rondkomen, kunnen in 
aanmerking komen, maar moeten dan 
wel zelf actie ondernemen. Te denken 
valt aan inwoners met een AOW 
zonder aanvullend pensioen, mensen 
die vallen onder de Wet inkomens-
voorziening oudere werklozen of aan 
zelfstandigen met een laag inkomen.

Mislopen
Het is te hopen dat de gemeente in 
stilte al grote stappen maakt om zo 
snel mogelijk met een goed georgani-
seerd projectteam aan de slag te gaan. 
Een goed communicatieplan mag 
daarbij niet ontbreken en dat geldt 
zeker voor een optimale en snelle 
uitvoering van de werkzaamheden. 
Het gaat deze keer namelijk niet om 
het chippen van grijze vuilcontainers, 
maar om mensen! Er zullen ongetwij-
feld inwoners zijn die niet automatisch 
benaderd worden voor de compen-
satie van 200 euro. Zorg ervoor dat u 
geen geld misloopt waar u misschien 
wel recht op heeft. Zodra meer bekend 
is zal de Nieuwe Meerbode hierover 
berichten.

contract vind ik onverteerbaar. 
Ondertussen is dezelfde partij wel 
begonnen met de vraagbundeling 
voor aanleg van glasvezel in Mijd-
recht en Wilnis, blijkbaar zien ze daar 
wel brood in. Daarmee halen ze de 
krenten uit de pap en laten ze het 
buitengebied links liggen. Dat kan 
niet de bedoeling zijn!”

Aanleg glasvezel buitengebied
Op 1 november 2017 tekende Glas-
vezel Buitenaf, later DELTA Fiber, met 
de gemeente het convenant ‘Aanleg 
Glasvezel Buitengebied’. Op 17 
februari 2021 besloot DELTA Fiber 
echter eenzijdig te stoppen met de 
aanleg van glasvezel in De Ronde 
Venen. Met die korte mededeling 
werden inwoners van het buitenge-
bied van zowel Ouder-Amstel, 
Stichtse Vecht als De Ronde Venen in 
de kou gezet. Sindsdien zijn de 
betre�ende gemeenten samen op 
zoek naar een nieuwe partij om glas-
vezel in het buitengebied aan te 
leggen. 

Krenten uit de pap
Ondertussen heeft DELTA Fiber 

besloten een vraagbundeling te 
starten voor de dorpen Mijdrecht en 
Wilnis. Als er genoeg geïnteres-
seerden zijn, willen ze daar beginnen 
met de aanleg van glasvezel. Het 
buitengebied valt hier buiten. 
Daarmee haalt DELTA de krenten uit 
de pap, en laat zij het buitengebied 
aan haar lot over. PvdA/GroenLinks 
heeft de voorkeur om een partij te 
kiezen die zowel alle dorpen als het 
buitengebied van snel internet wil 
voorzien. 

Schriftelijke vragen
PvdA/GroenLinks heeft daarom 
schriftelijke vragen gesteld aan het 
college van Burgemeester en 
Wethouders van De Ronde Venen. 
De partij wil dat de gemeenteraad 
het contract kan inzien dat destijds 
met DELTA Fiber is gesloten voor de 
aanleg van glasvezel in het buiten-
gebied. Zij wil weten welke moge-
lijkheden het college ziet om de 
eenzijdige opzegging van dit 
contract aan te vechten, al dan niet 
in samenwerking met de andere 
getro�en gemeenten, Stichtse Vecht 
en Ouder-Amstel. Als deze mogelijk-

heden er zijn, wil PvdA/GroenLinks 
weten of het college bereid is dit ook 
te doen. Verder wil de partij weten of 
het mogelijk is om bedrijven die 
glasvezel aan willen leggen in de 
gemeente, tot voorwaarde gesteld 
kan worden ook glasvezel aan te 
leggen in het buitengebied en 
anders geen instemming te 
verlenen. Als laatste wil de partij 
weten wat het college kan doen om 
de aanleg van glasvezel in zowel 
dorpen als buitengebied te 
versnellen. Zoals het er nu uit ziet 
zullen de meeste dorpen namelijk 
pas in 2024/2025 door KPN aange-
sloten worden op glasvezel. Esther 
Grondijs: “Snel internet in zowel de 
dorpen als het buitengebied staat 
voor PvdA/GroenLinks voorop. Het 
kan niet zo zijn dat glasvezelbe-
drijven kiezen voor bepaalde delen 
van de gemeente en de minder 
bewoonde delen laten liggen. Snel 
internet zien wij als een basale nuts-
voorziening, en door de toename 
van thuiswerken is deze nog belang-
rijker geworden. We verwachten dat 
de gemeente zich daar vol voor 
inzet!”

Abcoude. Hij praat niet alleen met de 
gasten, maar wendt zich ook tot de 
bezoekers. Want ook uw ideeën en 
bevindingen doen er toe, wat vindt u 
belangrijk op het gebied van kunst 
en cultuur in onze gemeente en wat 
zou u anders willen zien? Nieuws-
gierig geworden naar dit Politiek 

Cultuurcafé? Dan is het mogelijk om 
aan te melden als bezoeker door een 
email te sturen naar info@cultuur-
puntrondevenen.nl. Het Cultuurcafé 
wordt gehouden op donderdag-
avond 24 februari van 20.00 – 22.00 
uur in ’t Oude Parochiehuis, Bozen-
hoven 152 te Mijdrecht. Deelname is 

gratis en verloopt volgens de 
geldende coronamaatregelen voor 
horecagelegenheden. Cultuurcafé 
vindt met enige regelmaat plaats, 
telkens weer met andere gasten en 
thema’s. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.cultuurpuntronde-
venen.nl.
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Vinkeveen - Na de verplichte lock 
down is Vitac enthousiast weer 
begonnen met trainen  end at heeft 
in de eerste competitie ronde geleid 
tot prima resultaten. Danny Hilhorst,  
Ellie van Senten., Rian van de Most 
uitkomend in de tweede klasse  
wonnen met 5-0 van Vlug en Vaardig 
uit Hilversum. Vitac 2 uitkomend in 
de vierde klasse speelde  Oscar Riehl 
en Kees Pronk en  wonnen eveneens 

met 5-0, van het eerste team van HTV 
uit Haastrecht.
Wilt u ook weleens een balletje slaan, 
kom gerust eens kijken in Dorpshuis 
de Boei te Vinkeveen. Er wordt 
getraind van 20.00 tot ongeveer 
22.00 uur. Voor recreanten is ook 
zeker plek en deskundige begelei-
ding is aanwezig. Heeft u vragen mail 
gerust even met pronk2016@gmail.
com.

Tafeltennisvereniging Vitac is 
weer begonnen!

De Ronde Venen - Sinds er een 
aantal corona-versoepelingen zijn 
doorgevoerd is het gelukkig weer 
mogelijk om te biljarten. Om de 
teamcompetities in beide divisies af 
te kunnen ronden is de bekercompe-
titie opgeo�erd. Vanwege de 
verplichte sluitingstijd van 22:00 uur 
in de biljart-locaties is er besloten om 
19:30 uur te starten en in plaats van 4 
slechts 3 wedstrijden te spelen. Dat 
was even wennen voor iedereen, 
zeker vanwege de tijdsdruk om 22 
uur niet te overschrijden. 
Desondanks zijn alle geplande 
wedstrijden doorgegaan en afge-
maakt. Op Biljartpoint ziet de stand 
er vreemd uit, omdat bij de 
gespeelde wedstrijden nu een getal 
staat met 13 cijfers achter de komma. 
Dat wordt hopelijk nog aangepast. In 
de eerste divisie hebben alle teams 
wel evenveel wedstrijden gespeeld, 
in de tweede divisie worden later 
nog 2 wedstrijden ingehaald waar-
door de tussenstand een enigszins 
vertekend beeld geeft.

36 punten systeem
Doordat er slechts 3 wedstrijden 
gespeeld worden kan er maximaal 36 
punten behaald worden en is het 
moeilijker om een achterstand op de 

ranglijst in te lopen. De Biljartmakers 
staat stevig aan de leiding ondanks 
het 28-31 verlies tegen De Merel/
Richard’s BV 1. Tweede staat De 
Merel/Richard’s BV 3, die tijdens de 
herstart ook punten lieten liggen, 
DenB Diensten was namelijk met 
32-25 te sterk. Nummer 3 op de rang-
lijst is DIO, die niet kon pro�teren van 
de verliespunten van de bovenste 
twee; Bar Adelhof 1 won met 29-25, 
waarbij vooral de kortste partij van 
de week door Bob van Kolck in 17 
beurten het vermelden waard is. 
Stieva/Stee-Inn 1 leverde de beste 
teamprestatie door met 33-25 te 
winnen van De Springbok 1, ze 
stegen daardoor 1 plek in de tussen-
stand en staan nu zesde. 

Uitslagen 1e divisie
DenB Diensten/Springbok – 
De Merel/Richard’s BV 3 32-25
DIO – Bar Adelhof 1 25-29
Stieva/Stee-Inn 1 – 
De Springbok 1 33-25
De Biljartmakers – 
De Merel/Richard’s BV 1 28-31

Maximale score Bar Adelhof 2
In de tweede divisie heeft één team 
de maximale score behaald, namelijk 
Bar Adelhof 2. Erik Spiering, Hans Bak 

Herstart biljartcompetitie

Vinkeveen - In het driebanden toer-
nooi van D.I.O./Café de Merel 2022 
zijn de eerste kwart �nalisten 
bekend, in het afgelopen weekend 
speelden Martien Heijman, Henny 
van ‘t Hul, Carlos van Oosterom en 
Jos Boeijen zich naar de kwart �nale, 
reeds geplaatst zijn Gijs Rijneveld en 
Cees Rietveld. We kunnen nog enkele 
spelers plaatsen op de volgende 

datums zaterdag 12, 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. Dit alles in Café de 
Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinke-
veen, tel. 0297-263562 en 
06-947944949. E-mail thcw@xs4all.nl.
Het toernooi is ook te vinden op 
biljartpoint losse toernooien.

Heijman en en Van ‘t Hul kwart 
finalisten

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag 
was het zover: de eerste wedstrijd 
van de tafeltennissers van Veenland 1 
in de eerste klasse. De afgelopen 
seizoenen stevenden Joost van Roon 
en Fabian Veerhuis tweemaal af op 
het kampioenschap in de tweede 
klasse, maar helaas gooide Corona 
roet in het eten en werd de compe-
titie voortijdig stilgelegd. Afgelopen 
seizoen was het kampioenschap toch 
echt een feit en voor het eerst in de 
historie van Veenland zijn er tafelten-
nissers actief in de eerste klasse.
De eerste wedstrijd werd in Utrecht 
gespeeld tegen UTTC 1: de oudste 
tafeltennisvereniging van Nederland. 
Het beloofde gelijk een lastige 
wedstrijd te worden tegen twee 
ervaren tegenstanders. Merit had de 
hoogste rating van de eerste klasse 
poule en is tot recent enkele jaren 
actief geweest in de eredivisie van de 
dames. Marco was ook een speler 
met jarenlange ervaring in de eerste 
klasse.

Eerste
Joost startte de eerste wedstrijd 
tegen Marco, beiden twee aanval-
lend ingestelde spelers. De eerste set 
ging vrij simpel naar Joost waarna 

Marco zich begon te herpakken. Hij 
won de tweede set en vervolgens 
ook een spannende derde set waarin 
Joost een aantal setpoints niet wist 
te verzilveren. In de vierde set trok 
Joost het initiatief steeds verder naar 
zich toe en dat betaalde zich uit in de 
setwinst. Deze lijn zette hij door in de 
beslissende vijfde set en uiteindelijk 
ging deze vrij gemakkelijk naar Joost 
toe: een 0-1 voorsprong. Na deze 
wedstrijd was het aan de beurt aan 
Fabian tegen Merit. Door het lange 
wachten en de kou was het lastig om 
de eerste set in het ritme te komen. 
De eerste zet was een foutenfestival 
en uiteindelijk was het Fabian die de 
minste fouten maakte. Met twee 
geluksballen op het eind wist hij de 
tie-break naar zich toe te trekken: 
11-13. De tweede set kwam Merit 
beter in haar spel en zocht steeds 
meer de aanval op. Deze set eindigde 
ook in een tie-break en Fabian won 
deze ook, ook mede door een 
geluksbal op het juiste moment: 
10-12. In de derde set bouwde 
Fabian snel een voorsprong op en 
gaf deze niet meer uit handen. Met 
zijn eerste rake aanvalsbal verzilverde 
hij zijn eerste matchpoint en zette 
Veenland op een 0-2 voorsprong.

Sterk begin tafeltennissers 
Veenland 1

Dubbel
Daarna was het de beurt aan de 
dubbel. Merit en Marco hadden 
weinig ervaring samen in de dubbel 
en dat zagen we terug in de 
wedstrijd. Joost en Fabian hadden de 
gehele wedstrijd onder controle en 
wonnen vrij eenvoudig met drie 
gewonnen sets tegen nul.
Vervolgens de beurt aan Fabian 
tegen Marco. De eerste set was een 
eenvoudige prooi voor Fabian die 
veel makkelijker de aanval kon 
opzoeken vergeleken met de vorige 
partij. De tweede set was voor Marco 
en de derde set zou een tie-break 
worden. Deze zou Marco met 13-11 
naar zich toe trekken. Vervolgens was 
het verzet bij Fabian gebroken en 
kon Marco na vier sets het eerste 
gewonnen punt voor UTTC op het 
formulier zetten.

Mooiste
De mooiste wedstrijd werd voor het 
laatst bewaard: Joost tegen Merit, 
twee technisch aanvallende spelers. 
In de eerste set waren er van beide 
kanten mooie aanvallende rally’s die 
het eerste klasse niveau af en toe 
zelfs ontstegen. De eerste set ging in 
een tie-break, onder andere door een 
geluksbal op het laatst naar Joost 
toe. Het zat Merit qua geluk niet mee 
in de tie-breaks. De tweede en derde 
set waren ook een prooi voor Joost. 
Deze sets werden ook net aan 
gewonnen door Joost, maar het 
belangrijkste was een 1-4 
overwinning.

Een goed begin voor de mannen uit 
Wilnis. Het vele trainen lijkt zich uit te 
betalen. Tijdens Corona tijd waren 
Joost en Fabian vaak in weer en wind 
buiten te vinden op de tafeltennista-
fels. Ook werd de conditie op peil 
gehouden door oefenwedstrijdjes in 
Leerdam en Asperen te spelen. 
Volgende week staat de uitwedstrijd 
met de favoriet van de poule SVE op 
het programma en daarna kunnen 
we zien waar Veenland staat. In ieder 
geval is er een goede eerste stap 
gezet voor lijfsbehoud.

en Yoeri Veeken hebben gezorgd 
voor de 36-25 overwinning tegen 
Beddebeer. In de tussenstand leidt 
Beddebeer vooralsnog met 20 
punten voorsprong op Bar Adelhof 2, 
maar die hebben nog een inhaal-
wedstrijd tegoed. Cens haalde 4 
punten minder dan tegenstander De 
Merel/Richard’s BV 2, ondanks de 
knappe overwinning van Evert Drie-
huis (Cens) in 19 beurten tegen de 
stroef begonnen Piet Best. Evert 
maakte procentueel de hoogste serie 
van de week met 29,27% (12 van 41). 
De Springbok 2 won met 29-26 van 
De Kromme Mijdrecht 2 door twee 
relatief eenvoudige overwinningen 
en 1 duidelijke verliespartij. Het 
eerste team van De Kromme Mijd-
recht deed het aanzienlijk beter in 
een uitwedstrijd tegen Stieva/Stee-
Inn 2. Ze wonnen met 32-24 door de 
winst van Kees Westkamp en Toon de 
Kwant. 
Willem van de Graaf behaalde 8 
wedstrijdpunten in zijn partij tegen 
Hans Mooijen.

Uitslagen 2e divisie
De Springbok 2 – 
De Kromme Mijdrecht 2 29-26
De Merel/Richard’s BV 2 – Cens 28-24
Stieva/Stee-Inn 2 – 
De Kromme Mijdrecht 1 24-32
Bar Adelhof 2 – Beddebeer 36-25

Mijdrecht - Het is begin februari 
2022 en eindelijk na 2 jaar lijkt het 
erop dat de spelers van Atlantis weer 
een volwaardige competitie af 
kunnen gaan ronden in de zaal. Wel 
wordt het in iets andere vorm name-
lijk dat er in plaats van 8 ploegen in 
een poule het er nu 4 zijn. De eerste 
tegenstander van de ploeg uit Mijd-
recht was het al eerder getro�en HKC 
uit Utrecht wat toendertijd met 9-32 
alle hoeken van de zaal werd laten 
zien. Echter deze wedstrijd zou totaal 
anders verlopen.. HKC had namelijk 
een plan en voerde deze uitstekend 
uit. Sommige mensen zullen het anti-
korfbal noemen, maar er werd voor 
gekozen om alleen maar bewust te 
gaan achter verdedigen en het 
tempo zwaar te vertragen zodat er 
gewoon simpel weg minder kansen 
zouden komen voor Atlantis. Dit had 
e�ect, want het door Van Walraven 
B.V. gesponsorde ploeg rondde de 
kansen die ze kregen gewoon 
simpelweg niet af. En als dan aan de 
ene kant de bal niet valt dan raad je 
het al, aan de andere kant vallen ze 
er wel in. Na 12 minuten stond er 
namelijk een 2-4 tussenstand op het 
scorebord waarbij je dan denkt dat er 
nog niet veel aan de hand is, maar 
het vertoonde spel was werkelijk niet 
om aan te gluren in beide vakken bij 
Atlantis.

Hoofdtrainer Wim Schaap besloot 
hierbij om in te grijpen en na 18 
minuten Rick Kuijlenburg en Lynn 
Loman in het veld te brengen. Echter 
had ook HKC hier zijn antwoord op 
en liep het gestaag uit richting 4-8 
en namen de frustraties bij de Wit-
Blauwen alleen maar verder toe. Na 
nog 2 goede goals van de familie 
Kuylenburg gingen de ploegen 
uiteindelijk rusten met een 6-9 
stand.
Echter in de rust moest er weer 
gewisseld gaan worden. Helaas kon 
Rick niet verder na al een hele 
wedstrijd bij het 2de gespeeld te 
hebben en kwam Sander die eerder 
eruit gehaald was, weer terug in het 

veld en ook Fay had een blessure 
opgelopen waardoor Joyce terug-
kwam en Lynn naar de andere kant 
verhuisde. In de 2de helft leek 
Atlantis eindelijk een beetje grip op 
de wedstrijd te krijgen. Met name 
verdedigend werd er niet veel meer 
weg gegeven en was vrijwel elk 
schot wat HKC loste en niet raak ging 
gelijk voor Atlantis zodat er weer in 
de aanval gezocht kon worden. Maar 
daar in de aanval bleef het een �inke 
opgave om er maar doorheen te 
komen. Zelfs terwijl de bal in de 
aanval van HKC was begon de aanval 
van Atlantis eigenlijk al in het andere 
vak onder de paal om er maar voor 
te zorgen dat er gelijk een rebound 
was en dat Atlantis zijn eigen spel 
kon spelen. Echter was dit lange tijd 
een heel kolderiek gezicht met 4 
dames die onder de paal aan het 
rauwdouwen met elkaar waren om 
de beste positie maar te krijgen. Ook 
de scheidsrechter moest hier een 
paar keer ingrijpen om de situatie 
maar een beetje rustig te houden.
Maar ondanks dit alles kwam Atlantis 
dus wel terug in de wedstrijd naar 
11-11 en kwamen we ook zelfs even 
voor met een stand van 13-12 na een 
goed gescoorde vrije bal van de 
ingevallen Lisa. Maar toen deed 
Atlantis zichzelf echt te kort. Een 
paar gemiste open kansen plus de al 
eerdere vele gemiste kansen zorgde 
ervoor dat HKC de vorige oorwas-
sing helemaal goed konden maken 
op deze zaterdag. HKC maakte nog 2 
doelpunten en de wedstrijd 
eindigde dan ook in een 13-15 
eindstand.
Een regelrechte deceptie zoals het 
aanvoelde voor de ploeg uit Mijd-
recht en een goed tactisch uitge-
speelde wedstrijd voor HKC zorgt 
ervoor dat Atlantis nu volle bak in de 
achtervolging moet in de poule. 
Laten we hopen dat dit een 
eenmalig incident was en dat het 
vlaggenschip volgende week weer 
het spel speelt wat zij kunnen 
spelen. Dan wordt er gespeeld tegen 
KZ Danaïden in Leiden.

Atlantis blijft achter tegen 
tactisch HKC









18 inderegio.nl • 9 februari 2022SPORT

Mijdrecht - Syncasso, deurwaarderskantoor met meerdere vestigingen in het hele land, is bereidt geweest, om de 
jongens en coach van Argon 19-1 te voorzien van een mooie trui!

Nieuwe sponsor voor Argon 19-1

Uithoorn - Bij de Uithoornse atletiek-
vereniging AKU staat samen sporten 
in een ontspannen sfeer hoog in het 
vaandel. AKU heeft een zeer actieve 
jeugdafdeling en is er trots op dat zij 
ondanks alle beperkingen van de 
afgelopen twee jaar al haar leden 
bijna continu een leuk en gevarieerd 
sportprogramma heeft kunnen 
aanbieden. Soms was daar de nodige 
improvisatie voor nodig, maar altijd 
was het verantwoord en vooral leuk. 
Vanuit die gedachte stonden de trai-
ners en vrijwilligers aan het einde 
van 2021 in de startblokken om voor 
alle jeugdleden een kerstcross te 
organiseren. Groot was de teleurstel-
ling toen bleek dat de overheid 
besloot om o.a. al het sporten, in 
ieder geval in de avond, op te 
schorten. Maar wat in het vat zit 
verzuurt niet gelukkig, en dus was 
het een kleine moeite om, zodra er 
weer gesport mocht worden, op de 
laatste vrijdag van januari alsnog een 
interne cross te organiseren. Bijko-
mend voordeel was dat in tegenstel-
ling tot eind december, ouders nu 
ook mochten komen kijken en hun 
kinderen mochten aanmoedigen.

Ronde
Op en rond het AKU terrein was door 
de trainers een uitdagende ronde 
uitgezet met zelfs de nodige hoogte-
meters. De jongste kinderen zouden 
1 rondje van circa 630 meter rennen, 
de oudere pupillen 2 rondjes en de 
junioren drie. Om heel nauwkeurig 
van iedereen de rondetijden te 
kunnen bijhouden werd gebruik 
gemaakt van een professionele tijd-
waarnemingssysteem, met �nishchip 
voor elke deelnemer, dat vorig jaar 
door de AKU aangeschaft is. 
En er was zelfs een heus 1-mans 
camerateam (met video-drone!) 
aanwezig om sfeerbeelden van de 
wedstrijden vast te leggen voor het 
nageslacht.
Aan de fans was ook gedacht. Buiten 
stond een vuurkorf vrolijk te branden 
en ouders (en hun ge�nishte 
kinderen) konden bij een kraampje 
buiten ko�e, thee en warme choco-
lademelk kopen.

Eerste keer
Vanaf zes uur druppelden de eerste 
van een kleine honderd atleten het 
terrein op. Voor sommigen was dit de 
eerste keer dat ze een wedstrijdje 
liepen, en ondanks dat de opzet 
vooral laagdrempelig was (“verbeter 
jezelf!”) stonden vele koppies toch 
best wel wat strak van de zenuwen. 
Voor andere, meer geroutineerde 
atleten, was dit juist een mooie gele-
genheid om de beentjes op span-
ning te zetten voor de competitie-
wedstrijd een week later.
Om half zeven gingen de jongste 
atleten (leeftijd 5 tot 8) van start voor 
hun ronde. Na een verbeten strijd 
kwamen Jill Verhoef en Mathies de 
Wildt exact gelijk over de �nish, wat 
Jill automatisch de winnares bij de 
meisjes maakte en Mathies bij de 
jongens.
Voor de oudste pupillen (9 tot 11 
jaar) volgde het startschot voor hun 
twee rondes een kwartiertje later. 
Hier kwam Jip Hofmijster als eerste 
over de �nish. Maud van Kessel 
volgde op plek vijf en was tevens het 
eerste meisje die wist te �nishen.

Filmpje
Na deze tweede heat werd het 
wedstrijdprogramma even onder-
broken om een �lmpje op te nemen 
waarin alle deelnemers oud-AKU lid 
Ivo de Bruin succes wensten met zijn 
deelname aan de Olympische 
Spelen. Niet als baanatleet uiteraard, 
maar als lid van het Nederlandse 
Bobsleeteam.
Na dit intermezzo was het de beurt 
aan de D en C junioren (leeftijd 12 tot 
15), aangevuld met oudste junioren, 
tevens trainers, Wolf van Strijen en 
Wouter Voorn. Wouter had al twee 
heats als haas gefungeerd voor de 
pupillengroepen, wat hem zowel 
essentiële parcourskennis als 
misschien ook wat vermoeidheid 
opleverde voordat hij zelf van start 
moest. Vanaf het startschot voerden 
Wolf en Wouter als verwacht het veld 
aan. Zij wisten het uitermate span-
nend te houden en leken zelfs exact 
gelijk over de �nish te komen. Na 
minutenlange bestudering van de 

AKU viert eerste (sport)versoepelingen 
met succesvolle Wintercross

Uithoorn - Dinsdag 1 februari bereikte ons het droevige nieuws dat 
V.D.O. Tafeltennis erelid en oprichter Piet Keek is overleden op 86 jarige 
leeftijd. Piet Keek heeft zich 50+ jaar ingezet voor de club en was jaren 
lang hét uithangbord van de club. Waar je als V.D.O. speler ook kwam, 
iedereen kende Piet Keek. Piet deed er alles voor om de sport tafeltennis 
te verkopen aan het publiek. Piet Keek is niet voor niets ook bij de NTTB 
als erelid gehonoreerd voor zijn inzet in de sport. Piet Keek was binnen 
de nationale bond bekend vanwege zijn succes in het jeugdtafeltennis 
alsmede de innovaties in software. Hij schreef een programma waarmee 
competities konden worden ingepland. “Ze gebruiken nog steeds mijn 
programma” verzekerde Piet wel eens. Binnen V.D.O. Tafeltennis en 
Uithoorn staat Piet Keek vooral bekend als de spil in de jeugdopleiding. 
Piet Keek was er elke woensdagmiddag om de club te openen voor de 
jeugd. Piet was er daarnaast altijd bij op wedstrijddagen en tijdens toer-
nooien om te coachen en dat voor spelers op elk niveau. Een speler van 
het 1e team was voor hem net zo belangrijk als iemand van het 9e. Piet 
was altijd op zijn best als toernooidirecteur tijdens de basisscholen- of 
Taptoe toernooien waar er honderden spelers er de laatste decennia 
aan hebben deelgenomen. Zodra Piet zag dat het een ongelijke strijd 
was dan wilde hij de underdog nog wel eens tips geven om zich- of 
haarzelf te verbeteren, het plezier in tafeltennis stond immers voorop. 
Onder de leiding van Piet werd V.D.O. ooit één van de grootste clubs in 
Noord Holland. Piet was al een paar jaar niet langer betrokken in functie 
bij de club maar volgde de club nog steeds op de voet als lezer van het 
weekjournaal. Het jaarlijkse dubbeltoernooi, dat doorgaans een goed 
deelnemersveld kent, is naar Piet Keek vernoemd.

V.D.O. Tafeltennis in rouw: 
erelid Piet Keek overleden

�nishfoto werd uiteindelijk Wouter 
aangewezen als winnaar. Even na dit 
geweld wist Mark Westra over de 
streep te komen als winnaar van de C 
en D pupillen, op 10 secondes 
gevolgd door Fleur Hofmijster, die in 
navolging van haar broertje haar 
veld wist te winnen.
En daarmee kwam een sportieve en 
gezellige avond ten einde. Alle 
atleten mogen trots zijn op hun pres-
taties. Hopelijk heeft het velen die 
dat nog niet gedaan hebben geïnspi-
reerd ook eens voor een ander 
wedstrijdje in te schrijven. De AKU 
kijkt in ieder geval terug op een 
geslaagd evenement, dat zeker 
navolging zal krijgen.

Top 3 van alle velden
Meisjes pupil mini:
(1) Anastasia Kruijt, (2) Livv de Kuijer, 
(3) Kaira Garg
Jongens pupil mini: 
(1) Tyrus Ansano, (2) Loek Gazendam, 
(3) Jack Vermeulen
Meisjes pupil C: 
(1) Jill Verhoef, (2) Fyleine Rekelhof, 
(3) Mishika Khare
Jongens pupil C:
(1) Mathies de Wildt, (2) Finn Duif-
huis, (3) Joeri Stolwijk
Meisjes pupil B:
(1) Rowan van Kempen, (2) Lize ten 
Pas, (3) Déliz Honig
Jongens pupil B:
(1) Jip Hofmijster, (2) Siem Verlaan, (3) 
Tristan Planken
Meisjes pupil A1:
(1) Yasmine Rekelhof, (2) Evi Schoen, 
(3) Robin Haaima
Jongens pupil A1:
(1) Roel Verlaan, (2) Mike Ettinger, (3) 
Finn Bakker
Meisjes pupil A2:
(1) Maud van Kessel, (2) Bregje Veer-
huis, (3) Jonne van Diemen
Jongens pupil A2:
(1) Diego Panday, (2) Luuk van 
Manen, (3) David Vennink
Meisjes junioren C-D:
(1) Fleur Hofmijster, (2) Dana Hogen-
boom, (3) Isa Bouwman
Jongens junioren C-D:
(1) Mark Westra, (2) Thijs Braam, (3) 
Jay van Kempen

Layomi, Hero, Jabir, Jesper, Tim, Yannick, Kicky, Sam,Trainer/coach Angelo, Julian, Mo, Joey, Stan, Niek, Cas en Martijn Andriessen 
namens Syncasso. Op de foto ontbreken Skip, Chahid, Lev en Jordy.

Uithoorn - De KNVB is toch voorne-
mens om de competitie seizoen 
2021-2022 volledig uit te spelen. 
Uitspelen met promotie en degra-
datie en dus ook de nacompetitie. 
Om e.e.a te verwezenlijken heeft de 
KNVB wel een aantal nieuwe regels 
ingesteld. De eerste is dat als je 
gewend bent op gras te spelen en 
het veld is door de weersomstandig-
heden onbespeelbaar je verplicht 
moet uitwijken naar een goedge-
keurd kunstgrasveld. Verder mag een 
team in de Categorie (jeugd en seni-
oren) na overleg met de KNVB maxi-
maal eenmaal uitstel aanvragen 
vanwege coronabesmettingen. Een 
eventuele tweede aanvraag tot uitstel 
vanwege corona wordt door de KNVB 
beoordeeld en mag het verloop van 
de competitie niet schaden. Het is 
zelfs zo dat voor de vierlaatste speel-
ronden geen uitstel wordt verleend. 
In het nieuwe samengestelde 
programma zitten zelf midweekse 
wedstrijden. thuis spelende vereni-
ging dient dan te zorgen voor een 
goedgekeurd speelveld. Als er geen 
lichtinstallatie is terwijl dit wel nood-
zakelijk is om te kunnen voetballen, 
dan dient uitgeweken te worden naar 
een andere locatie, bijvoorbeeld een 
naburige vereniging of zelf eventueel 
naar het terrein van de tegenstander 
(mits de KNVB akkoord gaat). Verder 
dienen de wedstrijden gespeeld te 
worden op of voor de door de KNVB 
aangegeven datum. Ook is de kans 
groot dat er met Pasen en Pinksteren 
een dubbelprogramma wordt 
ingelast.

Gestart
Inmiddels is de competitie al gestart 
met inhaalwedstrijden op 5 en 6 
februari. Ook het weekend van 12 en 
13 januari 2022 is aangewezen als 
inhaalweekend. Zo wordt er komend 
weekend in de klasse van Legmeer-
vogels zondag 1 ingehaald op 13 
februari met de duels  tussen ROAC 
tegen Hoofddorp en FC Uitgeest 
tegen DSOV . Dan begint het volledig 

programma weer op zondag 20 
februari 2022. Voor Legmeervogels 
zondag 1 is dit dan gelijk een lood-
zware wedstrijd uit tegen Hillegom. 
Het duel sv Hillegom zo.1 tegen 
Legmeervogels zo. 1 begint om 14.00 
uur in Hillegom. In de achterons 
liggende periode heeft de zondag-
selectie van Legmeervogels een 
gedaante verwisseling ondergaan. Zo 
bestaat het elftal nu uitsluitend uit 
zeer enthousiaste (jonge) spelers 
welke al langere tijd bij Legmeervo-
gels speel gerechtig zijn. 

Voorbereiden
Legervogels zondag 1 is dan ook 
volop bezig et de voorbereiding op 
de tweede competitie helft . Zo is er 
op zondag 30 januari geoefend tegen 
RKDES op sportpark Randhoorn Door 
tre�ers van Derk Streefkerk 2x, Nick 
Verschut, Jasper Burgers, Stan Tjas-
sens en Mika de Jeer. En een tre�er 
van vanaf de 11 meter van RKDES 
speler Indy van Koert Eindstand is het 
dan een duidelijke 6-1 overwinning 
geworden van Legmeervogels op 
RKDES. Legmeervogels zondag 1 
heeft op dinsdag 8 februari 2022 
geoefend tegen de FC Abcoude. Op 
zondag 13 februari staat een derde 
oefenwedstrijd op het programma. 
Legmeervogels ontvangt dan op 
sportpark Randhoorn 3e klasser VSV 
zondag 1 uit Velserbroek. VSV vinden 
wij terug op een keurige 3e plaats n 
de 3e klasse C met 19 punten uit 9 
duels. Het duel Legmeervogels zo.1 
tegen VSV zo.1 begint om 14.00 uur.

Zaterdag
Ook de zaterdag 1 van Legmeervo-
gels begint aan de tweede competitie 
helft. Ook hier worden eerst inhaal-
wedstrijden gespeeld als die er zijn. 
Op 12 februari staat op de rol het 
inhaalduel sv Vogelenzang tegen 
RKAVIC. Voor Legmeervogels 
zaterdag 1 begint de tweede compe-
titie helft op zaterdag 19 februari 
2022 om 15.00 uur met een duel op 
sportpark Randhoorn tegen RKAVIC.

Legmeervogels verder met de 
competitie
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LEZERSPOST

Na een vurig pleidooi te hebben gegeven, heb ik ook geluisterd naar 
andere geëmotioneerde insprekers. Maar het heeft allemaal geen nut, de 
Wethouder spreekt namens de investeerder en verdedigd alles, ook wat 
aantoonbaar onjuist onjuist is berekend. Er worden vervolgens een paar 
kritische vragen gesteld en een paar voorzetten aan de Wethouder Jan 
Hazen geplaatst, zodat hij deze positief kan inkoppen. De Wethouder 
heeft zich vervolgens verdedigd door eerst de Media de schuld te geven 
van onjuiste verslaglegging en heeft de vormgeving van de woontoren in 
het NH Nieuws belachelijk gemaakt. Echter heeft de Wethouder de waar-
heid niet aan zijn kant. Hij lijkt wel de verkoper van Syntrus Achmea stuurt 
een van de insprekers mij door via de groepschat. Uit mijn onderzoek 
bleek dat de vormgeving van de Woontoren door Syntrus Achmea van een 
afstand wordt bekeken vanaf 124 meter, terwijl het lijkt alsof je aan de 
overzijde van de rotonde staat. Daarom is deze vormgeving van NH 
nieuws realistischer en echt vanaf 25 meter, de overzijde van de kruising 
gemaakt. Daarom lijkt de �at ook veel groter. De Wethouder bedient zich 
van onwaarheden, zelfs nadat hij tot vier maal toe wordt gewezen op het 
feit dat de aangeboden parkeerberekeningen van Syntrus Achmea onjuist 
zijn ten opzichte van de door hem zelf voorgestelde normen van het 
CROW en blijft hij deze verdedigen als juist. Helaas worden de stukken 
door de Raad niet bestudeerd en de aangeboden expertise van burgers 
via inspraak niet opgevolgd. Dus een poppenkast die niets toevoegt aldus 
een van de Raadsleden. Ook hernieuwde participatie van bewoners wordt 
afgedaan als ongewenst, er waren volgens de Wethouder diverse informa-
tieavonden geweest. Dus hernieuwde participatie zou niet tot nieuwe 
inzichten leiden. Dit is aantoonbaar onjuist. Er is 1 informatieavond 
geweest voor bewoners op 26 oktober 2021 en dit was het zenden van 
een afgekaderd plan zonder bewegingsmogelijkheden. De 380 handteke-
ningen verzameld in de petitie Stop de Woontoren worden niet meege-
wogen en terzijde gelegd. Ze komen niet eens meer ter sprake in de 
verdere vergadering. Dus vandaar mijn stelling de Wethouder jokt en de 
Raad volgt zijn advies... Alleen DUS!, PVDA en Ons Uithoorn echt een 
tegengeluid proberen te laten horen. Gemeente Belangen heeft nog een 
vinger opgestoken over nieuwe participatie in dit traject, maar die liet zich 
met een kluitje in het riet sturen door de Wethouder. Er waren ook in de 
kruimel-regeling nog talloze momenten waarop ingegrepen kon worden. 
Bebop, Welstand en de burgers was de weg naar de Rechter en Hoge Raad 
open. Maar de initiatiefnemer mocht je toch vooral niet zo’n zware en 
kostbare procedure als een bestemmingsplanwijziging opleggen... De 
huidige Raad heeft geen hart voor het hart van Uithoorn. 
Marco van der Does

De Wethouder jokt, de Raad volgt... 
Woontoren alleen via rechter te stoppen

DE SCHATTEN VAN
UITHOORN/DE KWAKEL

Onder de noemer De schatten van Uithoorn/De 
Kwakel zal ik u via deze krant iedere maand een 
‘kunst en cultuur update’ geven. Nadat de gemeen-
teraad vorig jaar onze cultuurnota omarmt heeft, 
staat er veel te gebeuren op dat gebied. Ik vind het 
belangrijk om u hierover op de hoogte te houden.

Kunst die je bij blijft, doet u ook mee?
Zoals u mogelijk weet zijn we zo’n twee jaar geleden begonnen met het 
maken van de serie ‘Kunst die je bij blijft’. In deze serie ga ik in gesprek met 
een inwoner over haar of zijn favoriete kunstwerk in de buitenruimte. Er 
zijn al aardig wat beelden ‘besproken’ die in Uithoorn of De Kwakel staan. 
Denk aan onder andere de Kaashandelaren, De Tamboer, De Roode Vos, De 
Zonneschijf, De Heilige Familie van Sint Jozef en Samen Verder. Prachtig 
om te horen wat het verhaal achter ‘hun’ beeld is en waarom ze voor dat 
speci�eke kunstwerk gekozen hebben! Wij willen graag verder met de serie. 
En daarom zijn we weer op zoek naar nieuwe deelnemers. Heeft u een 
favoriete beeld in Uithoorn of De Kwakel waar u iets over wilt vertellen? 
Laat het ons weten. Het gesprek bij het kunstwerk wordt opgenomen. Dit 
�lmpje tonen we op de Facebookpagina van de gemeente. Ook maken we 
er een artikel van voor de lokale media. Opgeven? Dat is mogelijk door het 
aanmeldformulier in te vullen via: www.uithoorn.nl/kunstdiejebijblijft

Pionnenbeeld 
En ja…ook ikzelf heb een favoriete kunstwerk. En wel het pionnenbeeld 
van kunstenaar Pieter Kortekaas. Te bewonderen vlakbij de ingang van ons 
gemeentehuis. Ik zie het dan ook (bijna) dagelijks. Soms sta ik er wat langer 
bij stil. Ik denk dan vaak aan hoe het leven op Aarde is geëvolueerd. We zijn 
een heel klein speldenknopje in de tijd. Dat geeft me een nietig en onder-
danig gevoel. We moeten wat maken van het leven, en goed met elkaar 
omgaan. Het is geen geheim dat kunst belangrijk is voor mij. Kunstenaars 
willen wat vertellen. Niet met letters, maar met beeld. Ik heb een bèta-
achtergrond, en beelden zeggen mij veel meer dan woorden. En ook voor 
de samenleving is kunst belangrijk. Ik ben dan ook een warm pleitbezorger 
van kunst in de openbare ruimte. Kunst kan je verblijden en tot nadenken 
zetten. Dat stimuleert je creativiteit en het vormt je als mens. En kunst in de 
openbare ruimte is ook herkenbaar voor de buurt!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Eindelijk konden de 
spelers van Legmeervogels -23 weer 
aan de bak voor een competitiewed-
strijd. En wel boven het IJ naar het 
complex van het eens zo roemruchte 
De Volewijckers. Met respectievelijk 
blessures aan hamstring, lies en lever 
konden deze 3 basisspelers slechts 
toekijken. De verwachtingen voor de 
wedstrijd waren niet hoog. De Vole-
wijckers is nog in volle strijd om het 
kampioenschap, waar Legmeervo-
gels in een fel gevecht gewikkeld is 
ter voorkoming van degradatie. 

Helaas was ook de keeper afwezig, 
waardoor noodgedwongen een 
speler in de persoon van Dennis de 
handschoenen mocht aantrekken. 
Onder een �auw zonnetje maar met 
een �kse wind over het veld, zeg 
maar een “Corrie”-light, werd de 
aftrap genomen. Legmeervogels liet 
zich niet kennen en trok waar moge-
lijk ten aanval. De Volewijckers, 
duidelijk onder de indruk van deze 
tactiek, probeerde wel het doel te 
zoeken maar stuitte op de muur van 
verdedigers. Ze wisten slechts enkele 
kansjes te creëren, maar Dennis hield 
zijn doel schoon. 

Watervlug
In minuut 35 zag de watervlugge 
linksbuiten kans Luc G. buitenom te 
passeren, die niets anders wist te 
doen dan hem met de botte bijl te 
torpederen, penalty!  Voor Dennis 
een kans op eeuwige roem, helaas 
dook hij de verkeerde hoek in. 
Legmeervogels was het even kwijt 
en kreeg binnen de kortste keren 
nog 2 tre�ers tegen. In de rust kon 
coach Hennie zijn mannen weer 
moed inspreken en voerde enkele 

Verlies voor Legmeervogels -23

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: tel. 0297-563183.

De fazant doet zijn best
De fazanthaan wandelt om negen uur rustig mijn tuin binnen. Hij rent niet, is 
niet gehaast. Maar hij weet wel wat hij komt doen, hetzelfde als elke dag. Hij 
loopt naar de voedertafel. En inspecteert daar de grond. Zorgvuldig en syste-
matisch. Want de kleine vogeltjes laten altijd wel iets vallen. Mezen en vinken 
zijn nu eenmaal slordige eters. Bij elke hap die ze nemen gaan er wel wat 
korrels vogelvoer over de rand. Ze maken zich daar niet druk om, want er is 
altijd wel genoeg. Als de fazant het gras onder de voedertafel heeft opgeruimd gaat hij naar de voortuin. Ook dat 
doet hij elke dag. Gek genoeg, want daar voer ik niemand. De fazant stapt er rustig rond en pikt hier en daar in de 
grond. Hij schijnt ook wel insecten te lusten en zelfs muizen. Maar die heb ik hem nog nooit zien eten. De voortuin 
is in dit seizoen eigenlijk het domein van de merels. Die hippen voortdurend rond, vooral om wormen te vinden. 
De merels komen niet op mijn voedertafel. De grote fazant besteedt amper aandacht aan de merels. Af en toe 
werpt hij een geringschattende blik op ze en dat is alles. Er is niets om over te vechten. Als de fazant klaar is in de 
voortuin gaat hij terug naar de voedertafel. Terecht, want intussen kunnen de mezen en vinken alweer gestrooid 
hebben. Als hij dat gecheckt heeft gaat hij naar zijn laatste station: de voedersilo. Die hangt aan een haak boven 
het gras, de onderkant zo’n dertig centimeter boven de grond. Ook daar ligt natuurlijk zaad onder. Als hij dat 
gevonden heeft gaat hij staan en steekt zijn snavel in het onderste voedergat van de silo. De kleine vogeltjes 
moeten daar op een stokje zitten. Maar de fazant kan er comfortabel bij terwijl hij op de grond staat. Op zijn 
gemak staat hij een kwartiertje te eten. Dan is hij blijkbaar klaar en wandelt hij rustig de tuin uit. Zo is dus nu zijn 
ochtendritueel. Maar hoe moet dat straks als de balts en de paartijd zijn begonnen? Dat speelt zich op dezelfde 
tijd van de dag af. Eten ze dan niet? In elk geval hebben ze het dan druk. Fazanten leven in een haremstructuur. 
Een fazanthaan bevrucht wel drie hennen. En die leggen later wel tien tot veertien eieren, dus reken maar uit. Dus 
niemand snapt waarom de soort langzaam afneemt...
Catherine

NATUUR DICHT BIJ HUIS

wissels door. Geholpen door een 
rugwindje  nam Legmeervogels het 
initiatief over en even leek de match 
te kantelen. Maar waar Legmeervo-
gels vruchteloos het doel bestookte, 
wist De Volewijckers uit een counter 
de 4-0 te scoren. Zelfs dat was niet 
genoeg om de Uithoornse wilskracht 
te breken, Legmeervogels bleef met 
man en macht de aanval zoeken. 
Gelukkig werden ze uiteindelijk in 
minuut 75 beloond , waarbij de 
keeper van De Volewijckers zo attent 
was uit te glijden.

Ere-tre�er
Hoe dan ook, de eretre�er was 
gemaakt. In minuut 80 ging laatste 
man Tom nog solerend van het ene 
naar het andere strafschopge-
bied, maar op onfortuinlijke wijze 
ging zijn schot voorlangs. Hoewel 
verloren, geeft deze wedstrijd wel 
vertrouwen voor het resterend 
programma. Legmeervogels 
ontvangt in februari beide concur-
renten voor de degradatieplekken op 
het eigen sportpark en heeft dus 
alles nog in eigen hand. Man of the 
match is zondermeer Dennis, die met 
enkele fraaie reddingen de schade 
beperkt wist te houden. 

De wereld wordt
rookvrij

Wen er maar aan

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt

op rookvrij.nl









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.

‘Gemeenschap aan zet’. 
‘Gemeenschap aan zet’ is een samen-
werkingsverband tussen Toponder-
zoek, Swipocratie en Stichting Inwo-
ners Voor Inwoners (IVI). Wij willen de 
gemeenschap betrekken bij lokale 
onderwerpen en vraagstukken. Het 
doel is het creëren van een prettigere 
leefomgeving, nu en in de toekomst. 
Iedereen denkt en praat daarover 
mee en we laten de stem en de 
mening van de gemeenschap horen. 
Dit gaan we doen met de participatie-
tool ‘Gemeenschap aan zet’ op een 
vernieuwende manier die past bij 

deze tijd. Voor meer informatie kijk op 
de website: gemeenschapaanzet.nl

Hoe bereiken wij inwoners
Met de ‘gemeenschap aan zet’ willen 
wij in contact komen met de inwoners 
van De Ronde Venen en ze betrekken 
bij actuele zaken die hier spelen. 
Geen eenvoudige opgave in deze 
periode, waar veel mensen druk zijn 
en weinig tijd hebben. We hebben 
goed nagedacht over hoe we zoveel 
mogelijk inwoners bereiken en bij hen 
peilen wat zij belangrijk vinden. Om 
daarna eventueel de dialoog aan te 

Denk, praat en swipe periodiek mee over onderwerpen die spelen in De Ronde Venen

Swipe mee en laat weten wat 
u belangrijk vindt!
Weet u dat de (lokale) overheid op allerlei manieren bezig is om de inwo-
ners meer te betrekken om te komen tot breed gedragen besluitvor-
ming? Laat u graag weten hoe u denkt over lokale, actuele onderwerpen? 
We wachten niet af tot de beleidsmakers ons betrekken, maar als inwo-
ners van De Ronde Venen organiseren we dat nu zelf. Wij gaan dit doen 
via de eenvoudige participatietool ‘Gemeenschap aan Zet’. Op een laag-
drempelige en snelle manier via Swipocratie peilen wij wat er leeft in de 
gemeenschap. Geen tijdrovende en saaie enquête invullen, maar met 
enkele ‘swipes’ op uw telefoon snel en eenvoudig uw stem laten horen en 
actief gaan meedoen. Uw mening telt! Swipe mee! 

gaan. We kwamen uiteindelijk uit bij 
de Smartphone. Een communicatie-
middel dat tegenwoordig bijna door 
iedereen gebruikt wordt. 

De smartphone revolutie
Ruim tien jaar geleden kwamen de 
eerste smartphones op de markt en 
begon een ontwikkeling die nog niet 
tot stilstand is gekomen. Tegen-
woordig heeft bijna iedereen een 
smartphone en is het gebruik ervan 
op bijna alle plekken geaccepteerd. 
Jongeren zijn er mee opgegroeid en 
ze kunnen het toestel niet meer 
wegdenken uit hun leven. Maar ook 
ouderen gebruiken graag hun smart-
phone voor allerlei activiteiten. 

‘Swipen’ en Swipocratie 
Een smartphone biedt ongekende 
mogelijkheden: communiceren, 
betalen, lezen van het nieuws en 
deelnemen aan sociale netwerken en 
vinden soms ook de liefde van ons 
leven. Apps als Tinder en Happn zijn 
niet meer weg te denken. We 
bedienen de apps door een eenvou-
dige vinger beweging over het 
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Thee Tip
Op 16 maart zijn er weer 
gemeenteraadverkiezingen en 
mogen we naar de stembus om 
onze stem uit te brengen. De 
lokale politieke partijen zullen 
de komende tijd dan ook weer 
van zich laten horen. Zij gaan 
er alles aan doen in de verkie-
zingscampagne om uw stem 
voor zich te winnen. Zij gaan 
vertellen wat zij de komende 
4 jaar voor de gemeenschap 
willen gaan betekenen. 

Maar we draaien het even om. 
Laten wij de politieke partijen 
eerst eens gaan vertellen wat 
wij als inwoners van De Ronde 
Venen belangrijk vinden. 
Misschien heeft u wel een hele 
goede tip voor de politieke 
partijen waarmee ze bij de 
inwoners kunnen scoren? 
Daarom deze week de Thee TIP! 
U krijgt de kans om de politiek 
een tip te geven. 

Stuur uw Thee Tip naar: 
Info@inwonersvoorinwoners.nl 
Vindt u het belangrijk dat u 
altijd mee kan denken en doen 
en uw stem en mening niet 
alleen op 16 maart mag laten 
weten maar altijd als er belang-
rijke besluiten moeten worden 
genomen die de gemeenschap 
in De Ronde Venen raken? Met 
de ‘Gemeenschap aan zet’ gaan 
we op een vernieuwende 
manier die past bij deze tijd dit 
voor u regelen. Voor meer 
informatie kijk op de website: 
www.gemeenschapaanzet.nl

scherm: swipen. Een prima manier om 
bij inwoners hun mening te peilen: 
een stelling voorleggen en de vinger-
beweging maakt het mogelijk om 
snel antwoord te geven. 

Ook via PC, laptop of tablet 
Swipen is een moderne en democrati-
sche manier om te peilen wat er in de 
gemeenschap leeft. Wij noemen dat 
de Swipocratie, een methode die wij 
inzetten in De Ronde Venen om 
iedereen mee te laten doen. Van jong 
tot oud! En niet alleen op de smart-
phone maar ook ook via PC, laptop of 
tablet kan je (of kunt u) snel en 
eenvoudig meedoen. 

Peilen wat u belangrijk vindt
We gaan met ‘gemeenschap aan zet’ 
dus op een laagdrempelige manier 
via Swipocratie peilen wat er leeft in 
de gemeenschap. Met de eerste 
peiling willen we weten wat u belang-
rijk vindt. Meedoen kan anoniem en is 
eenvoudig. Binnen een paar minuten 
geeft u met enkele swipebewegingen 
antwoord op korte vragen. Heel 
makkelijk.Uw mening telt! 

Resultaten peiling openbaar
Een ander voordeel van Swipocratie is 
dat de resultaten snel zijn verwerkt en 
openbaar beschikbaar. U geeft aan 
dat u de resultaten meteen wilt zien. 
Ook delen wij deze via de IVI-pagina 
en onze sociale media kanalen. 

De gemeenschap blijft aan zet!
Na de peiling stopt het wat ons 
betreft niet. Met de resultaten willen 
we graag met de gemeenschap in 
gesprek. We gaan raadplegingen 
houden en Inwoners Voor Inwoners 
(IVI) zal dialoogbijeenkomsten organi-
seren. Ook zal er een raadgevend 
burgerpanel TipRondeVenen komen 
waar wij als gemeenschap de 
gemeenteraad advies gaan geven, 
waarmee zij zo goed mogelijk breed 
gedragen besluiten kunnen nemen

Swipe mee! Ga naar:
 https://derondevenen.swipocratie.nl/ 
en laat weten wat u belangrijk vindt 
in De Ronde Venen!




