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Ronde Venen Belang vragen hoe het 
toch kon bestaan, dat een wethouder 
die zelf deze subsidieregeling in 
leven had geroepen en heel goed 
behoorde te weten wanneer je er wel 
of geen recht op had, zoiets had 
kunnen doen en dat de aanvraag dan 
ook nog wordt goedgekeurd door de 
gemeente en zij ruim 800 euro 
ontving. 
Ronde Venen Belang vond de 
antwoorden die zij hierop kregen 
niet voldoende en vroegen 
donderdag jl. tijdens de raadsbijeen-
komst een zogenaamd interpellatie-
debat aan. Dit is een ingelast debat 
in een vergadering. Tijdens zo’n 
debat kan een raadslid inlichtingen 
van het college of de burgemeester 
vragen over een onderwerp dat niet 
op de agenda staat. Het is een zwaar-
wegend middel om inlichtingen te 
krijgen over een politiek, actueel en 
belangrijk onderwerp. Eventueel kan 
via een motie een uitspraak van de 
raad worden verkregen. 
Dit soort debatten zijn, zeker in een 
gemeenteraad uniek en of het 
onderwerp nu werkelijk zo belangrijk 
was, kun je je toch wel afvragen. De 
meerderheid van de raad moet dit 
soort debatten eerst goedkeuren. 
Wel de overige fracties stonden zeker 
niet te trappelen en zagen nut en 
noodzaak zeker niet in, maar liet 
Ronde Venen Belang haar gang gaan.
Wat wilde Ronde Venen Belang? Wel 
antwoorden, over waarom geld 

De Ronde Venen – Al weken wordt er over gesproken, over geschreven, 
over D66 wethouder Kiki Hagen, die volgens de fractie van Ronde Venen 
Belang, onterecht Groene Leges had terugontvangen bij een verbouwing 
van haar woning.

Veel geschreeuw en weinig wol 
van Ronde Venen Belang

Regio - De provincie Noord-Holland 
voert donderdagnacht 11 maart tot 
en met zaterdag ochtend 13 maart 
2021 onderhoud uit aan het Amstela-
quaduct (tussen de gemeenten 
Uithoorn en De Ronde Venen) en aan 
de Waterwolftunnel (tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Haarlem-
mermeer). Het verkeer op de N201 
wordt tijdens de werkzaamheden 
omgeleid en moet rekening houden 
met enige vertraging. 
 
Afsluiting N201 ter hoogte van het 
Amstelaquaduct 
De N201 wordt ter hoogte van het 
Amstelaquaduct afgesloten van 
donderdagavond 11 maart 20.00 uur 
tot vrijdagochtend 12 maart 05.00 
uur. Het verkeer tussen het kruispunt 
Amsterdamseweg met de N201 in 
Uithoorn en de aansluiting met de 
N196 in De Ronde Venen wordt met 
gele borden omgeleid via de Amster-
damseweg en de N196 (en vice 
versa).

Afsluiting N201 ter hoogte 
van de Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afge-

sloten van vrijdagavond 12 maart 
19.00 uur tot zaterdagochtend 13 
maart 06.00 uur. Het verkeer op de 
N201 wordt met gele borden omge-
leid tussen de Legmeerdijk in Aals-
meer en de aansluiting met de 
Fokkerweg in Haarlemmermeer. 

Werkzaamheden
Het is noodzakelijk het Amstelaqua-
duct en de Waterwolftunnel drie keer 
per jaar volledig af te sluiten voor 
onderhoud. Dit om de veiligheid van 
het onderhoudspersoneel te waar-
borgen en de werkzaamheden 
sneller te kunnen uitvoeren. De 
wanden en markeringen worden 
gereinigd, zwerfvuil verwijderd en de 
riolering en veiligheidsmiddelen 
worden gecontroleerd. Dit jaar 
worden er tegelijkertijd met het 
regulier onderhoud ook noodrepara-
ties aan het asfalt van de N201 uitge-
voerd. In het asfalt van de weg tussen 
de Waterwolftunnel en de Legmeer-
dijk zijn meerdere gaten ontstaan 
vanwege de zware vorst van de afge-
lopen periode. Om het verkeer zo 
min mogelijk te hinderen, vinden de 
werkzaamheden ’s nachts plaats. 

Afsluiting N201 door onderhoud  
Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

Wethouder Kiki Hagen schitterde van afwezigheid

De Ronde Venen – In de nacht van 
woensdag op donderdag heeft een 
(of een paar) onverlaten een verkie-
zingsbord van CDA kandidaat 
Kamerlid Derk Boswijk langs de A2 
bij Baambrugge beklad met kreten 
niet zeker niet mis zijn. Op zijn voor-
hoofd stond o.a. dictatuur, tegensla-
genaffaire en pedo gekalkt. Het CDA 
begrijpt de ‘onverlaten’ niet. Derk 
Boswijk kwam donderdagochtend 
zelf al met de volgende reactie naar 
buiten: ‘’Ik heb de afgelopen jaren 
met allerlei type mensen gesproken 
en blijf graag in gesprek, ongeacht je 
zorgen of overtuigingen. Maar dat 
moet wel altijd plaatsvinden op basis 
van wederzijds respect. Dat begint 
met van elkaars spullen afblijven.’’ 

Het CDA zelf laat weten alles in 
werking te stellen om daders aan te 
pakken en gaat het verkiezingsbord 
zo snel mogelijk vervangen. 
Getuigen worden verzocht contact 
op te nemen met de politie.

Poster CDA kandidaat beklad

Kandidaat kamerlid Derk Boswijk

Wilnis - De lente begint, de natuur 
wordt wakker, tijd om de natuur te 
ontdekken! De natuurclubs van NME-
centrum De Woudreus starten deze 
maand. De rode draad van de twee-
wekelijkse clubs is het zelf beleven 
van de natuur en het lekker buiten 
bewegen in park ‘het Speelwoud’ in 
Wilnis. Gelukkig onderschrijft de 
overheid het belang van buiten zijn 
en bewegen voor kinderen in deze 
tijd en is het ondanks de corona-
maatregelen mogelijk om deze 
buitenactiviteiten aan te bieden. De 
clubs worden mogelijk gemaakt met 
subsidie van Groen doet goed, een 
provinciaal project dat initiatieven 
ondersteunt om kinderen te stimu-
leren naar buiten te gaan.

Wat gaan we doen? 
 De Natuur- en Moestuinclub voor 
kinderen vanaf 7 jaar loopt om de 
week van 17 maart tot na de zomer 
door, om in september te kunnen 
oogsten uit de eigen moestuin. De 
Natuurclub Jong voor kleuters (4-6 
jaar) komt om de week bij elkaar tot 
de zomervakantie. We speuren naar 
jonge plantjes, bouwen een vogel-
nestje, struinen door de bosjes op 
zoek naar diersporen en ontdekken 
wat er bij het water leeft. De 
kinderen van de Natuur-en moes-
tuinclub gaan bovendien een eigen 
moestuintje onderhouden, zaaien, 
planten en oogsten. De kinderen van 
Natuurclub Jong onderhouden een 
gezamenlijk moestuintje. Kortom, er 

Natuur- en moestuinclubs 
starten bij De Woudreus

is veel te beleven. Bovendien zijn de 
clubs helemaal buiten, weer of geen 
weer. Het is buiten altijd anders en 
gelukkig zijn we niet van suiker. Wil je 
meedoen? Meld je aan via de 
website: www.dewoudreus.nl De 
kosten zijn €20,00 per kind.

uitgekeerd en waarom had de 
wethouder dit gedaan? 
Wel het was veel geschreeuw en 
weinig wol. Wethouder Kiki Hagen 
schitterde van afwezigheid. De 
vragen die gesteld werden gingen 
over de leges, portefeuille van 
wethouder Rein Kroon en de overige 
vragen over het onderzoek en dat 

valt onder de verantwoording van 
burgemeester Maarten Divendal. Zij 
verdeelde de antwoorden en kort 
door de bocht blijkt dat er een 
ambtenaar een foutje heeft gemaakt 
bij de beoordeling van de aanvraag. 
Dit is direct rechtgetrokken en het 
geld is teruggestort. De raad 
begreep alle ophef niet en lieten dit 
in niet te verstane bewoordingen 
ook duidelijk weten aan Ronde 
Venen Belang. 

Vervolg elders in deze krant.



Oproep: Levensverhaal gevraagd

2 inderegio.nl • 10 maart 2021NIEUWS

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.

WWW.MEERBODE.NL

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

KBVtjes (Kleine 
Bruine Vogeltjes) 

Kleine bruine vogeltjes zijn klein 
en bruin. Op het eerste gezicht 
lijken ze inwisselbaar, maar als je 
de kans krijgt ze beter te bekijken, 
ontdek je minstens vijftig tinten 
bruin in combinatie met een hele-
boel andere kleuren. Huismussen 
zijn de meest algemene KBV-tjes. 
Hoewel hun aantallen jarenlang dramatisch zijn afgenomen, scoorden ze 
opnieuw een eerste plaats bij de laatste landelijke tuinvogeltelling. Maar 
het kan natuurlijk ook dat onervaren tellers ‘huismus’ hebben aangevinkt 
bij elk KBVtje… 

Opvallende zang, alledaags uiterlijk.
De huismus mag zich dan graag van alle kanten laten bekijken, niet alle 
KBVtjes stellen dat op prijs. Vele leiden een verborgen leven, maar enkele 
daarvan laten zich wel heel graag horen. Neem de nachtegaal. Als je zijn 
fraaie en krachtige lied uit de bosjes hoort schallen, betekent dat niet dat 
hij zich zomaar laat zien, want hij weet zich al zingend uitstekend te 
verbergen. Als je hem dan toch in het vizier krijgt, zie je een onopvallend 
vogeltje, beetje bruin, beetje grijswit...
Datzelfde geldt voor de tuinfluiter, ook al zo’n getalenteerde zanger. 
Beide komen vanuit Afrika alleen even naar Nederland om verborgen in 
het struweel hun prachtige lied te zingen en te broeden. Je zou bijna 
denken dat ze zich schamen voor hun bescheiden uiterlijk. 

HKBVtje
Het winterkoninkje is een HKBV-tje (Heel Klein Bruin Vogeltje), maar die 
schaamt zich in ieder geval niet voor zijn uiterlijk, die vertoont zich maar 
al te graag en compenseert zijn geringe omvang met een schaamteloos 
luide ratel waardoor je eerder denkt aan een Grote-Bruine-Vogel (GBV). 

Operazangers in het riet
In het riet wemelt het van de KBV-tjes, zeker in het voorjaar. Kleine kare-
kiet, rietgors, rietzanger en de vroegere zeldzaamheid die je nu steeds 
vaker hoort: de Cetti’s zanger. 
Cetti’s zanger? Jazeker. Geen operazanger maar een vogel die zijn naam 
dankt aan een achttiende-eeuwse Italiaanse natuuronderzoeker. Deze 
van oorsprong mediterrane vogel verovert de laatste jaren het waterrijke 
deel van Nederland. De gemiddeld zachtere winters alhier zullen daarbij 
een rol spelen. Als hij je verborgen in het riet verrast met zijn explosieve 
uitroep, stel je je onwillekeurig een grote, felgekleurde vogel voor. Maar 
nee hoor, ook de Cetti’s zanger is een klein bruin vogeltje. 

Veel KBVtjes bewijzen dat schoonheid niet per se in een kleurig verenpak 
schuilt, want als ze hun snavel open doen zijn ze kleurrijk als paradijsvo-
gels. Een volgende keer over KGVtjes, kleine groengele vogeltjes. 

Jaap Kranenborg

Andrea Lambrichs – de Bruin Ruud SchuitemakerEllen Boeringa

Regio - Tijdens de jaarvergadering 
van De Zonnebloem Uithoorn/
Amstelhoek zijn drie nieuwe 
bestuursleden unaniem benoemd. 
De nieuwe bestuursleden zijn: 
Andrea Lambrichs de Bruin, Ruud 

Schuitemaker en Petra In der Rieden. 
Zij zijn respectievelijk als voorzitter, 
penningmeester en secretaris 
aangetreden.
De aftredende voorzitter Ellen 
Boeringa werd hartelijk bedankt voor 

al haar inspanningen de afgelopen 8 
jaar. Ellen is een zeer betrokken voor-
zitter geweest en heeft de afdeling 
altijd zeer prettig aangestuurd. Naast 
Ellen is ook Carla van Houte als tijde-
lijke penningmeester afgetreden. 

De Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek 
benoemt drie nieuwe bestuursleden

Ook zij werd tijdens de vergadering 
bedankt voor al het werk dat zij 
verricht heeft. Tijdens de vergadering 
werd het algemeen jaarverslag en 
het financieel jaarverslag unaniem 
goedgekeurd Dat geldt ook voor de 
begroting voor 2021. Beide dames 
blijven tot ieders tevredenheid aan 
als vrijwilliger. 
De Zonnebloem Uithoorn/Amstel-
hoek bestaat dit jaar 50 jaar. Graag 
wil het nieuwe bestuur dit jubileum 
op een gepaste en feestelijke manier 
vieren. 
Uiteraard hangt dit af van de maatre-
gelen rondom corona. 
De Zonnebloem vertrouwt erop dat 
we dit nog op een mooie manier 
kunnen doen. En uiteraard zijn spon-
sors voor dit festijn altijd welkom om 
op welke manier dan ook een 
bijdrage te leveren.

Regio - Doordat het aantal besmet-
tingen en ziekenhuisopnames 
veroorzaakt door COVID-19 aan de 
hoge kant blijft, zijn veel strenge 
maatregelen nog steeds van kracht. 
Dat betekent voor de Stichting Cultu-
rele Activiteiten Uithoorn (SCAU) én 
voor het publiek wederom een 
teleurstelling: het concert van het 
Dostojevski Kwartet op 14 maart a.s. 

moet helaas geannuleerd worden. 
Samen met de leden van dit strijk-
kwartet gaat de Sectie Muziek van de 
SCAU op zoek naar een alternatieve 
datum. 
Die zou zomaar in het seizoen 2022-
2023 kunnen vallen… 
Ze houden u op de hoogte via de 
website www.scau.nl en via de 
Nieuwe Meerbode.

Concert Dostojevski Kwartet op 
14 maart geannuleerd

Regio - In het kader van het afstu-
deeronderzoek voor mijn studie 
Levensloopkunde/Biografisch 
coachen aan het Instituut voor 
Biografiek in Driebergen ben ik op 
zoek naar twee of drie personen 
die mij zo gedetailleerd mogelijk 
hun levensverhaal willen vertellen. 
Bent u maximaal 63 jaar oud en 
bent u bereid om in de gesprekken 
dieper in te gaan op gebeurte-
nissen uit uw leven en keuzes die u 
heeft gemaakt? Dan kan ik uw 
verhaal gebruiken voor mijn 

onderzoek. Aan de orde komen 
bijvoorbeeld relaties, vriend-
schappen, studie, werk en wonen. 
Voor mijn onderzoek zijn de details 
van belang. Voorafgaand aan de 
gesprekken noteert u alvast zo 
nauwkeurig mogelijk op welke 
leeftijd iets plaatsvond. Uw gege-
vens worden geanonimiseerd 
verwerkt.

Wat krijgt u ervoor terug? Het 
vertellen van uw levensverhaal kan 
helend werken. U kunt verbanden 

gaan zien die u eerst niet zag of er 
interessante inzichten aan opdoen. 
Ook het feit dat er iemand 
aandachtig naar uw verhaal luistert 
kan een prettige ervaring zijn.
Het zal gaan om een of twee 
gesprekken. Als u belangstelling 
heeft of meer informatie wilt kunt 
u contact opnemen via mail: 
mariellekirkels@gmail.com of tele-
foonnummer 06-11225723. Als u 
meer wilt weten over mijn achter-
grond dan kunt u kijken op 
www.zichtopjeleven.nl.
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten 
die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Elke dag een wandeling maken is belangrijk 
voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt 
meer productiviteit en energie na het lopen 
van een ‘ommetje’. Ook helpt het je te 
onthaasten en verbetert het je creativiteit. De 
‘Ommetje-app’ helpt je daarbij. De Ommetje-
app is ontwikkeld met hoogleraar neuropsy-

chologie Erik Scherder. Hij vertelt je na iedere wandeling een interessant 
hersenfeitje. Een aanrader.

Bijnamen
Mijn José en ik lopen iedere dag. We hebben ook al bijnamen voor die 
ommetjes. De ‘grote’ is zo’n anderhalf uur. Die gaat via het Zijdelmeer naar 
de Amstel en naar Vrouwenakker en via Drechtdijk/Vuurlijn weer terug. 
De ‘Krakeend’ is een ommetje van 30 minuten. Via die straat lopen we dan 
via de Polderweg weer terug naar de Vuurlijn. Ook de ‘BurgemeesterKoot’ 
is zo’n kort ommetje in de nieuwbouwwijk aldaar alsook de ‘Bakkersroute’. 
Dan lopen we naar Westerbos in De Kwakel, kopen brood en wandelen 
weer terug. Maar de meeste keren doen we de ‘N201-route’. Via het 
gezondheidscentrum door naar nieuwe Legmeer richting N201. En 
daarna terug via de Groene Boord. Dit geeft zo’n driekwartier wandeltijd. 
Ook ga ik met alle raadsleden een ommetje maken. Contact houden met 
hen in deze tijd is ook belangrijk.

Ommetje maken met de burgemeester?
Maar ook maak ik graag een ommetje met u. Wilt u een wandeling maken 
met mij? Uiteraard houden we de RIVM maatregelen in acht. U kunt zich 
opgeven via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl. Met als onderwerp 
‘Ommetje met de burgemeester’. Na aanmelding gaan we een datum 
inplannen. Ik kijk er naar uit!

Pieter Heiliegers, burgemeester

De Kwakel - De Kwakelse Scouting 
vereniging st. Joannes komt al jaren 
traditiegetrouw langs de deur om 
lootjes te verkopen voor de Eierenaktie. 
Normaal gesproken koopt u lootjes 
waarop leuke spreuken staan of er staat 
op wat u heeft gewonnen. Helaas door 
de Covid’19 regelgeving gaat het dit 
jaar anders dan anders, geen scouting 
leden langs de deur en geen gewone 
lootjes. Dit jaar kunt u pakketten 
bestellen, stuur u mail vóór 14 maart 
naar ei@st-joannesgroep.com. 
Heel ei pakket (€15,=) dit pakket bevat 
30 eieren, Plantje en Chocolade eitjes 
Half ei pakket (€7,50) dit pakket bevat 
15 eieren, plantje of chocolade eitjes. 
Als u mail bij ons binnen is krijgt u van 
ons de details over de betaling, order-

nummer en het tijdslot wanneer u, uw 
bestelde pakket kunt komen ophalen. 
De bestelde pakketten kunnen op 
zondag middag 28 maart worden 
opgehaald op het kerkplein in de 
speciale Scouting Eierenaktie Drive 
Trough. Deze speciale digitale Eieren-
aktie 2021 is mede mogelijk gemaakt 
door Lek Bloemenservice en Martinez 
bonbons.

LEZERSPOST

In mijn straat en enkele straten rondom mijn huis branden de straatlan-
taarns dag en nacht. Ik heb dit doorgegeven aan de gemeente Uithoorn 
en zie onderstaand bericht en het resultaat.  Ze branden nog steeds dag 
en nacht. Is dit (vooral) in de huidige tijd van energiebesparing niet 
vreemd dat er al minstens een 
maand en waarschijnlijk al langer 
niemand even de boel anders gaat 
programmeren? Van de gemeente 
Uithoorn kreeg ik later nog de 
mededeling: “Het klopt. Fa Leander 
is aan het schakelen met een nieuw 
systeem om de verlichting aan en/
of uit te zetten. Wij hebben hier als 
gemeente geen zeggenschap over. 
Wij zetten uw klacht door naar 
Liander. “ maar ze branden nog 
steeds….

Frans Goossens

En ze blijven maar branden

Uithoorn - Met het vertrek van Ria 
Zijlstra als wethouder namens DUS!, 
wegens verhuizing naar buiten de 
gemeente Uithoorn, is donderdag-
middag José de Robles benieuwd 
als nieuwe wethouder. Op de site 
van DUS wordt deze nieuwe 
wethouder als volgt getypeerd: “ 
José is een realistische idealist, 
meermaals door collega’s getypeerd 
als “met het hoofd in de wolken en 
de voeten in de modder”; naden-
kend over de toekomst en idealen, 
maar gelijktijdig bouwend aan 

datgene dat hier en nu nodig is. Hij 
heeft een professionele achtergrond 
als organisatieveranderaar, maar is 
al lang politiek actief. Gedurende 
een periode van ruim zeven jaar 
was hij toezichthouder vanuit 
GroenLinks op hun delegatie in het 
Europese Parlement, een aantal jaar 
plaatsvervangend directeur van het 
partijbureau en in de gemeente 
Uithoorn, vanaf het ontstaan van 
DUS!, elf jaar gemeenteraadslid. Als 
DUS!’er van het eerste uur zet José 
zich vooral in voor duurzaamheid 

José de Robles neemt stokje 
over van Ria Zijlstra

De Eierenactie van Scouting 
St. Joannes gaat digitaal

Burgemeester geeft actuele 
situatie rond Corona

Uithoorn – Zoals elke raadsbijeen-
komst gaf ook donderdag jl. burge-
meester Heiliegers, de op dat 
moment actuele situatie over het 
Corona virus in de regio waarin 
Uithoorn is ingedeeld (Amstelland) en 
in Uithoorn specifi ek. En het was 
zeker geen prettige boodschap. Het 
was duidelijk aan toon van de burge-
meester te horen dat het erg ernstig is 
en dat hij zich zorgen maakt. Hij gaf 
enkele voorbeelden: “In onze regio 
gaat het niet goed. Als we het weer 
afmeten aan deze week hebben we 
weer 107 besmettingen per 1000 
inwoners. Dat is geen goed signaal. 
De R Factor die aan de orde is, is ook 
weer ver boven de 1. Gisteren 
(woensdag 3 maart, red) was hij 1.14.
In de week tot en met 28 februari is 
het aantal positief geteste mensen in 

onze regio toegenomen met 11% met 
de week daarvoor. Ook Uithoorn en 
De Kwakel bevindt zich boven dar risi-
coniveau. Dat classifi ceren we als 
ernstig. In week 8 zijn er in Uithoorn 
en De Kwakel 53 mensen positief 
getest. Wat wel zo is, is dat besmet-
tingen van mensen boven de 80 
afneemt en dart wordt zeker toege-
schreven aan de vaccinaties.

Britse variant
Het aantal inwoners in onze regio die 
deze week zijn getest is bij de GGD 
weer met 27% toegenomen ten 
opzichte van de week daarvoor. Er zijn 
ook meer hooikoortsverschijnselen 
waardoor meer mensen gaan testen. 
Maar toch is er groei en het percen-
tage met een positieve uitslag is 
gegroeid. In alle Amstelland gebieden 
is het testen dus toegenomen. In onze 
gemeente zijn er deze week 480 
mensen getest. Een zorgkant is ook 
zeker dat bij ons in de gemeente 60% 
van de positief geteste personen de 
Britse variant hebben. Landelijk is dat 
30%. Ook de Zuid Afrikaanse vorm 
komt hier meer voor, dus de mutaties 
zijn zeer zorgelijk in deze regio. 

Zorgdruk
Een ander zorgpunt is, dat de zieken-

huisdruk niet afneemt. De druk is zo 
groot bij ons, dat wij formeel mogen 
verplaatsen naar andere regio’s. Ook 
goed is het om te melden, dat er 
reeds voorbereidingen worden 
getroff en voor een derde en even-
tuele vierde golf. Het zogenaamde 
zwarte scenario. Alles wordt doorge-
rekend en er wordt bezien of we de 
bedden kunnen maximaliseren. Extra 
beademingsapparatuur, het is een 
heel logistiek gebeuren. U hoort het 
ook in mijn stem, het is enorm 
zorgelijk. 

Handhaving
De handhaving gaat in Uithoorn en 
De Kwakel redelijk goed. Zeker in 
vergelijking met de grote stad. Hier 
geen demonstraties, maar – en dat 
ervaar ik zelf ook – het wordt wel 
steeds moeilijker om je aan alle maat-
regelen te houden. Maar helaas het 
kan nog niet anders. Tot slot nog even 
wat cijfers over de handhaving in 
Uithoorn en De Kwakel: Vanaf 3 
januari tot op heden zijn er 39 boetes 
uitgeschreven en 4 offi  ciële waarschu-
wingen. Sinds de noodwet (avond-
klok) 230 waarschuwingen”, aldus de 
burgemeester. 

Wordt vervolgd.

Mijn ‘ommetje’ en de app 
van BN’er Erik Scherder

Regio - Vanaf 15 maart a.s. gaat 
buurtbus 526 weer rijden tussen 
Uithoorn en Breukelen. In verband 
met de Coronapandemie moest de 
dienstregeling van deze buurtbus 
noodgedwongen per 16 maart 
worden gestaakt omdat de veiligheid 

van passagiers en de vrijwillige chauf-
feurs niet kon worden gewaarborgd. 
Op advies van onder andere het 
onderzoeksinstituut TNO is inmiddels 
ook de kleinere buurtbus aangepast 
met ‘kuchschermen’ voor de chauf-
feur, extra ventilatie en actieve HEPA 

De buurtbus gaat 
weer rijden!

luchtfi ltering, zodat deze nu vergelijk-
baar zijn met de grote bus. De stoel 
achter de chauff eur is niet in gebruik 
en er staat desinfecterende handgel 
klaar bij binnenkomst. Deze aanpas-
singen, in combinatie met de extra 
schoonmaakmomenten, minimali-
seren de kans op besmettingen. Daar-
naast geldt voor de passagiers de 
mondkapjesplicht alsmede de overige 
gebruikelijke 

Coronarichtlijnen
De vrijwillige chauff eurs van Vereni-
ging Buurtbus De Hoef hebben afge-
lopen zaterdag de 2 aangepaste 
buurtbussen beproefd en hebben er 
vertrouwen in dat deze aanpassingen 
het mogelijk maken om weer verant-
woord de weg op te kunnen met de 
buurtbus. De chauff eurs kijken er naar 
uit hun vertrouwde dienstverlening 
aan de passagiers weer te hervatten. 
Ook nieuwe collega’s zijn van harte 
welkom. Wilt u een paar uur per week 
als vrijwilliger-chauff eur de buurtbus 
besturen, neem dan contact op met 
het secretariaat van Buurtbus526 De 
Hoef, via info@buurtbus526.nl

en sociale cohesie. Geboren in 
Amsterdam en opgegroeid in 
Amstelveen woont hij nu een kleine 
twintig jaar in de gemeente 
Uithoorn, waarvan de afgelopen zes 
jaar in De Kwakel.
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De Ronde Venen - Derk Boswijk, 
opgegroeid in Wilnis, is kandidaat 
voor de Tweede Kamer voor het CDA. 
Inmiddels woont hij met vrouw en 
twee dochters in Kockengen, hij wil 
zich inzetten voor mbo’ers en het 
MKB in De Ronde Venen. 
In de afgelopen jaren droeg hij er als 
Statenlid aan bij dat er een MKB-deal 
werd gesloten met regionale 
MKB-ers en het ministerie van econo-
mische zaken waardoor de Mijd-
rechtse MakeSpace en de Woerdense 
TechnoHUB tot stand zijn gekomen. 
Derk Boswijk startte 15 jaar geleden 
na zijn mbo-opleiding met werken 
en kent het belang van technische 
opleidingen vanuit de praktijk. “Het 
vakmanschap en de technische vaar-
digheden die jongeren leren op het 
vmbo en mbo zijn onmisbaar in deze 
tijd. Voor de opgave van de woning-
bouw en de energietransitie zijn 
duizenden vakmensen nodig,” aldus 
de CDA’er.
Hij wil naar Den Haag om zich in te 

zetten voor de mbo’ers en het lokale 
MKB.

Bouwen voor starters
Maar ook voor woningbouw wil de 
Boswijk zich inzetten. Het is crisis op 
de woningmarkt. Het roer moet dras-
tisch om. 
Volkshuisvesting moet weer een 
belangrijke taak worden voor de 
Rijksoverheid. Het CDA wil 1 miljoen 
woningen bouwen in de komende 
10 jaar. Minimaal 250.000 daarvan 
voor starters en jongeren. Een huis is 
immers om te wonen en niet om rijk 
van te worden. “Ik vind dat we huis-
jesmelkers moeten aanpakken, 
onder meer door een zelfbewonings-
plicht voor bestaande woningen,.” 
aldus de CDA’er. 

Realistische energietransitie
De energietransitie is een van de 
grootste opgaven van deze tijd. “Ik 
vind dat we de polarisatie tussen 
drammers en ontkenners moeten 

Derk Boswijk kandidaat voor de 
Tweede Kamer

De Ronde Venen - De Ronde Venen 
is weer 600 bomen en struiken rijker. 
Maandag 8 maart werden deze 
geplant in het derde Tiny Forest in de 
gemeente, bij de hockeyvelden in 
het sportpark aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Het groen werd geplant 
door kinderen van basisscholen De 
Windroos en De Twister en van BSO 
Twister. Zij adopteren het Tiny Forest 
en gaan het gebruiken tijdens lessen 
en activiteiten. Uiteraard kunnen ook 
inwoners genieten van het groen. 
Het 3e Tiny Forest heeft de naam Tiny 
Treetown gekregen. De naam is door 

kinderen bedacht. Initiatiefnemer en 
enthousiaste buurtbewoner Steven 
de Vries had de eer om van alle 
ideeën de mooiste naam te kiezen. 
Hij maakte de naam maandag 
bekend door het onthullen van het 
informatiebord. Steven de Vries nam 
als één van de buurtbewoners het 
initiatief voor de aanleg van dit Tiny 
Forest. 
Hij heeft in de aanloop naar de 
plantdag de omliggende bewoners 
geïnformeerd en gesproken met 
hondenbezitters die ook gebruik 
maken van het grasveld. 

Wat is een Tiny Forest
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid 
inheems minibos ter grootte van een 
tennisbaan. 
Een belangrijk doel van een Tiny 
Forest is om de omgeving groener en 
gezonder te maken. 
Een Tiny Forest brengt de natuur 
letterlijk dichterbij. 
Het minibos is ook een prettige plek 
voor vlinders, vogels, bijen en kleine 
zoogdieren. 
Daarnaast zorgt het voor verkoeling 
op warme dagen, verbetering van de 
luchtkwaliteit, meer biodiversiteit en 
waterberging bij zware regenval. 

Meer natuur en biodiversiteit in de 
gemeente
In 2019 is De Ronde Venen geselec-
teerd door IVN Natuureducatie om in 
totaal 3 Tiny Forests aan te leggen. In 
november 2019 hebben kinderen 
van het Kidscollege en BSO Kind en 
Co het eerste Tiny Forest, de 
WILderNIs aangeplant in Wilnis. 
Een jaar later, in november 2020, is 
het 2e Tiny Forest, het Bomenbos, 
aangeplant naast en door kinderen 
van basisschool De Fontein en BSO 
Kind en Co in Mijdrecht.

Derde Tiny Forest van De Ronde 
Venen staat in Mijdrecht

doorbreken en onze schouders 
onder deze opgave moeten zetten,” 
zegt Boswijk hierover. Met een 
robuust beleid dat echt draagvlak 
heeft, effectief is en bijdraagt aan het 
verdienvermogen van ons land. 
Laten we beginnen met energiebe-
sparing door bijvoorbeeld isolatie en 
energieopwekking via zon-op-dak. 
Kwetsbare landschappen moeten we 
ontzien en niet volzetten met zonne-
velden en windmolenparken. Het 
CDA wil bijvoorbeeld ook investeren 
in kernenergie om een realistische 
energietransitie mogelijk te maken.
Afgelopen jaren heeft Derk zich 
ingezet voor De Ronde Venen als 
Statenlid. O.a. het internet in het 
buitengebied is door hem op de 
agenda gezet, daarmee is vaart 
gemaakt in Waverveen en het 
buitengebied in Wilnis. 
Daarnaast heeft hij zich ingezet om 
te zorgen dat de verbetering van de 
doorstroming op de N201 onder de 
aandacht blijft. En het geld voor het 

veilig maken van de op en afritten 
nog steeds beschikbaar is bij de 
provincie. Hij heeft door zijn activi-
teiten voor het MKB goede contacten 
met de Rondeveense ondernemers, 
kent hun zorgen en wensen, bijvoor-
beeld voor een nieuw duurzaam 
bedrijventerrein langs de N201. Dit 
soort onderwerpen moeten in Den 

Haag beter op de kaart. De maakin-
dustrie, made in Holland, in plaats 
van made in China, is een belangrijk 
thema voor Derk. Hij gaat graag voor 
De Ronde Venen aan de slag in Den 
Haag. Maar dan heeft hij wel uw 
stem nodig op 17 maart. Meer weten 
over de speerpunten van Derk? Kijk 
dan op www.cda.nl/Derk-Boswijk
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Uithoorn/De Kwakel - Vanuit SUB 
(Stichting Uithoorn in Bedrijf ) 
vroegen we het Joep Szejnoga (eige-
naar van Kapper Joepsze en 
bestuurslid SUB) en Edith van 
Tiggelen (eigenaar van Kapsalon 
Haar onder Handen). Deze twee 
ondernemers zijn werkzaam in het 
kappersvak in de regio Uithoorn. Na 
een lange noodgedwongen sluiting 
(14 december was de laatste 
werkdag) mochten ook zij op 
woensdag 3 maart weer open. De 
één net met pensioen en de ander 
net gestart met een nieuw bedrijf.

Hoe verging het jullie vóór de 
crisis?
Joep vertelt: “Eind 2019 had ik einde-
lijk besloten op mijn 70ste te 
stoppen, na 55 jaar achter de 
kappersstoel. Ik zou nog wel achter 
de schermen actief verbonden 
blijven bij mijn bedrijf maar ik zou 
niet meer fysiek knippen. Mijn team 
van 9 dames vond dat ik het wat 
rustiger aan moest gaan doen.” 
Edith gooide in september 2020 het 
roer om. “Toen Corona kwam runde 
ik de kapsalon in Het Hoge Heem 
nog niet. Wel heb ik al 15 jaar mijn 
eigen kappersbedrijf en zit ik al mijn 
hele (werkbare) leven in het 
kappersvak. Afgelopen september 
ben ik gestart met de kapsalon in Het 
Hoge Heem. Een leuke nieuwe uitda-
ging die door Corona nog uitda-
gender werd.”

Jullie zijn weer open! Hoe ga je om 
met de enorme vraag?
Edith: “Het is zo fijn dat we nu weer 
open zijn! Ik probeer zoveel mogelijk 
klanten op korte termijn in te 
plannen. De komende tijd zal ik extra 
dagen werken. Ook heb ik extra 

handen geregeld om mij te helpen 
met bewoners op te halen en weer 
weg te brengen, telefoon aannemen, 
wassen en dergelijke. Hierdoor kan ik 
een stuk efficiënter werken.”
Bij Kapper Joepsze zijn de openings-
tijden verruimd om zoveel mogelijk 
klanten te helpen. “Het is bijna elke 
dag koopavond. Tot de avondklok in 
gaat natuurlijk.” Ook moet Kapper 
Joepsze, na meer dan 35 jaar zonder, 
op afspraak gaan werken. “Dat was 
wel wennen, maar het werkt inmid-
dels prima.” Genieten van zijn 
pensioen is er voorlopig nog niet bij, 
want Joep staat bijna iedere dag 
weer achter de stoel. “Wel wat 
minder uren dan mijn team maar 
alles om een steentje bij te dragen.”

Lukt het om binnen de gestelde 
richtlijnen je werk te kunnen 
doen?
Vanuit de branchevereniging Alge-
mene Kappersorganisatie (ANKO) zijn 
zeer strikte richtlijnen opgesteld om 
weer open te mogen. Zo is er een 
beperking van het aantal klanten die 
fysiek in de zaak aanwezig mogen 
zijn. De wachtruimte bij Kapper 
Joepsze is dan ook tijdelijk verplaatst 
naar buiten. “En daar houden wij ons 
aan want een derde lockdown moet 
kost wat kost voorkomen worden.”
Edith werkt ook conform de ANKO-
richtlijnen. “Daarnaast heb ik in goed 
overleg met de directie van Het Hoge 
Heem afgesproken per verdieping en 
afdeling te werken, dit om het zo 
veilig mogelijk te maken voor de 
bewoners.” 

Welke reactie (van een klant) 
is je het meest bijgebleven?
Joep lacht: “Klanten zijn zo blij dat we 
weer open zijn; als de coronakilo’s er 

niet aanzitten vanwege het niets 
doen komen ze er nu wel aan van 
alle cadeautjes zoals cake, gebak, 
snoep en andere lekkernijen die de 
mensen meebrengen. Heel erg leuk 
en hartverwarmend.”
Ook Edith werd verwend met 
bloemen, chocolade en lieve 
berichtjes. “Één reactie van een 
bewoner is mij het meest bijge-
bleven; deze bewoonster kwam 
speciaal met haar rollator even langs 
de kapsalon, zong “Hiep hiep hoera” 
en feliciteerde mij met de herope-
ning, zo lief! Ook veel medewerkers 
van Het Hoge Heem liepen enthou-
siast gebarend langs mijn raam en 
feliciteerden mij aan de balie. Dat 
deed mij goed, het leeft enorm bij 
iedereen.”
 
Wat heb je gedaan toen je gesloten 
was? Wat hield jou op de been?
Edith: “Ik heb tijdens de lockdown 
drie keer per week als vrijwilligster de 
koffie en thee en post rondgebracht 
in Het Hoge Heem. Ook deed ik 
boodschappen voor bewoners en 
ging ik bij sommige bewoners langs 
voor een uitgebreider praatje. Dit 
was erg leuk om te doen, het gaf mij 
voldoening om mezelf nuttig te 
maken en hulp te kunnen bieden. 
Ook was het fijn om contact te 
hebben met de bewoners, daarnaast 
heb ik de medewerkers beter leren 
kennen (en zij mij). Ook was ik meer 
op de tennisbaan te vinden en heb ik 
thuis al mijn kasten eens goed 
uitgemest.”
Joep complimenteert zijn team met 
de creatieve oplossingen die ten tijde 
van de eerste lockdown werden 
bedacht om de klanten tegemoet te 
komen en hen waar mogelijk toch 
een beetje door de kappersloze 
periode heen te helpen. Denk aan 
kleurenkitjes, een soort DIY-pakket 
voor thuis voorzien van een duide-
lijke gebruiksaanwijzing. De Face-
book-pagina werd hét platform voor 
de dagelijkse communicatie met de 
klanten. “Het mooie is dat je hele 
creatieve oplossingen ziet ontstaan 
en dat de klanten dit ook enorm 
waardeerden.” 

Via Zoom had Joep regelmatig 
overleg met het team, waarbij het 
hem vooral ging om de persoon 
achter werknemer. “Het is voor 
iedereen een zware en onzekere tijd 
geweest. Erover praten en laten 
weten dat je er voor elkaar bent, is 
minstens zo belangrijk als het over-
eind houden van je zaak. Al heeft me 
dat ook wel wat slapeloze nachten 
bezorgd.”

Hoe beleefden en overleefden 
de kappers de crisis?

Na 11 weken zien we weelderige 
kapsels voorbijkomen. Wat valt 
op? Zie je andere trends?
“Ik had gedacht dat iedereen de 
lange lokken snel wilde kortwieken, 
maar veel klanten willen het (voor-
lopig) toch langer houden merk ik. 
Dit sluit wel aan op de trend van dit 
jaar, jaren 70 invloeden komen weer 
terug”, aldus Edith.
 
En nu. Hoe zie je de toekomst 
voor je?
“Vol aan de bak. Voorlopig blijf ik 
parttime achter de stoel staan. En 
misschien van de zomer weer een 
poging doen om lichtelijk met 
pensioen te gaan”, aldus Joep.
Hij vervolgt: “Gelukkig hebben wij, 
als oppas oma en opa, de zorg gehad 
voor 3 kleinkinderen. Tijdens de lock-
down schooltje “spelen” en mijn 
basiskennis betreffende taal en 
rekenen nogmaals opgehaald. Wie 
weet, komt de tijd weer eens dat we 
op een terrasje kunnen gaan zitten in 
Frankrijk en heerlijk kunnen 
genieten. Voorlopig zit ik op mijn 
“terrasje” voor de kapperszaak.”
Edith: “De aankomende tijd weer 

lekker aan het werk in mijn Kapsalon. 
Daarnaast leven met meer bewust-
wording, de vanzelfsprekendheid 
van dingen zoals gezondheid en 
werk is er niet meer. Nog meer te 
genieten van dingen zoals uit eten 
gaan, of meezingen tijdens een 
concert. Naar die dingen kijk ik 
enorm uit. Ik geloof dat we, nu we 
richting het voorjaar/zomer gaan in 
combinatie met het vaccineren de 
goede kant op gaan en hoop dat het 
niet lang meer gaat duren voordat 
we daar weer van kunnen genieten 
met zijn allen. SUB – Stichting 
Uithoorn in Bedrijf 
Tijdens de vergaderingen van SUB 
(Stichting Uithoorn in Bedrijf ) is de 
impact van de crisis op de onderne-
mers in Uithoorn en De Kwakel een 
veel besproken onderwerp. We 
roepen de ondernemers op om ons 
te vertellen wat er speelt, wat je 
bezig houdt, welke plannen je hebt 
en waar je tegenaan loopt. We 
hebben regelmatig overleg met de 
Gemeente Uithoorn waarbij we 
opkomen voor de belangen van de 
ondernemers. Samen staan we sterk. 
info@subuithoorn.nl. 



G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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

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

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via: 
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus
- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, 
 informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
 coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken of via 0800-1202 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Voor het aansluiten van de nieu-
we klimaatinstallatie op het ge-
meentehuis is het nodig om bui-
ten in de straat te werken. Net-
werkbeheerder Liander voert de 
werkzaamheden in opdracht van 
de gemeente uit. Het kan zijn 
dat u overlast heeft van de werk-
zaamheden. Wij vragen uw begrip 
hiervoor. De uitgebreide planning 
leest u op www.uithoorn.nl/werki-
nuitvoering. Maar let op:

23 maart
•	 Het	voetpad	langs	de	waterzij-

de naar de ingang van het ge-
meentehuis is helemaal afge-
sloten voor voetgangers (met 
hekken).

•	 Heeft	u	een	afspraak	op	het	
gemeentehuis en parkeert u 
op het grote parkeerterrein 
aan de Korte Boterdijk? Volg 

dan de omleidingsroute voor 
voetgangers naar de ingang 
van het gemeentehuis. 

26 maart
•	 Op	 deze	 dag	 is	 er	 géén 

stroom in het gemeentehuis 
van Uithoorn en is het ge-
meentehuis, de receptie, ba-
lieburgerzaken de hele dag 
gesloten en is er geen dienst-
verlening mogelijk.

•	 De	gemeente	blijft	wel	telefo-
nisch bereikbaar via (0297) 
513 111 of per e-mail gemeen-
te@uithoorn.nl. 

•	 Maakt	 u	 een	 afspraak	 via	
www.uithoorn.nl/afspraak, 
dan houdt het afsprakensy-
steem rekening met het weg-
vallen van deze dag. Wij hel-
pen u graag verder op een an-
der moment.

Op de plek van de sporthal De 
Scheg komt de MFA (Multifunc-
tionele accommodatie) Zijdel-
waard. De sloopwerkzaamheden 
van de oude sporthal beginnen op 
5 maart. Met de nieuwbouwwerk-
zaamheden wordt in de meivakan-
tie een start gemaakt. 

Bomen
Om ruimte te maken voor de nieuw 
te bouwen MFA Zijdelwaard moe-
ten een aantal bomen en struiken 
op het bouwterrein worden gekapt. 
Dit gebeurt op 11 en 12 maart. 
Deze bomen staan niet op de bij-
zondere bomenlijst en zijn daar-
mee volgens de APV vrijgesteld 
van de kapvergunningsprocedu-

re. Natuurlijk blijft het altijd jammer 
om bomen weg te halen, maar op 
dit moment wordt voor de inrich-
ting van de buitenruimte (rondom 
MFA Zijdelwaard) een ontwerp ge-
maakt. En in het ontwerp komen 
ook weer nieuwe bomen te staan. 
Dit ontwerp wordt besproken met 
de omwonenden en gebruikers 
van de buitenruimte. Hieronder ziet 
u	een	paar	foto’s	van	de	locatie.

Vragen
Meer informatie over het pro-
ject en bi jbehorende bomen-
plan vindt u op www.uithoorn-
denktmee.nl Mocht u vragen heb-
ben, kunt u een mail sturen naar:  
vastgoed@Uithoorn.nl

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

 WERKZAAMHEDEN KLIMAATINSTALLATIE 
 BIJ HET GEMEENTEHUIS 

 KAPWERKZAAMHEDEN RONDOM SPORTHAL DE SCHEG 
 (NIEUWE MFA ZIJDELWAARD)

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden 2021
Het gemeentehuis, balie, receptie, sociaal loket en het scheidingsde-
pot kunnen afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen:

•	 Donderdag	18	maart	2021:	burgerzaken	gesloten	in	verband	met	
het centraal stemmen tellen. 

•	 Vrijdag	26	maart	2021:	gemeentehuis	gesloten	(geen	dienstverle-
ning mogelijk). In verband met werkzaamheden is er geen stroom 
op het gemeentehuis. Scheidingsdepot open.

•	 Goede	vrijdag:	vrijdag	2	april	2021	gesloten,	scheidingsdepot	open
•	 2e	Paasdag:	maandag	5	april	2021	gesloten
•	 Brugdag:	maandag	26	april	2021	gesloten,	scheidingsdepot	open
•	 Koningsdag:	dinsdag	27	april	2021	gesloten
•	 Bevrijdingsdag:	woensdag	5	mei	2021,	scheidingsdepot	open
•	 Hemelvaartsdag:	donderdag	13	mei	2021	gesloten
•	 Brugdag,	dag	na	Hemelvaart:	vrijdag	14	mei	2021	gesloten,	schei-

dingsdepot open
•	 2e	Pinksterdag:	maandag	24	mei	2021	gesloten

Doe mee met de Landelijke Op-
schoondag (dit jaar in aange-
paste vorm) en maak op zater-
dag 20 maart een opschoon-
ommetje. Vraag een zwerfaf-
valkit aan bij de gemeente via  
www.uithoorn.nl/Home/Afval/
Zwerfafval en haal een frisse 
neus door een opschoon-om-
metje te maken. Zo worden on-
ze buurten weer zwerfafvalvrij 
en kunnen we genieten van een 
schone omgeving. Zo doen we 
toch nog iets samen op gepas-
te afstand.

Europarei
De	‘werkgroep	tegen	afval	in	de	
Europarei’	doet	ook	mee.	Woont	
u	ook	in	de	flats	van	de	Europa-
rei en wilt u meedoen? Geef u op 
via de facebookpagina “Flats Eu-

roparei”. Zij rekenen op uw bijdra-
ge. Alle beetjes helpen. 

Verzekering vrijwilligers 
Als u zich opgeeft voor deze 
zwerfafvalactie (en toekomstige 
acties) dan bent u via de gemeen-
te verzekerd tijdens de actie. 

Meedoen
Als u mee wilt doen, kunt u zich op-
geven via gemeente@uithoorn.nl. 
U krijgt daarna een aanmeldfor-
mulier waarin u toestemming geeft 
dat wij uw persoonsgegevens tij-
delijk bewaren. 

Houd rekening met elkaar
Bij alle acties geldt uiteraard: doe 
mee maar op gepaste afstand. 
Hou rekening met de geldende 
corona maatregelen.

Word weer verliefd op 
uw buurt

De gemeente Uithoorn wil graag 
weten hoe inwoners denken over 
hun woonomgeving en over de 
dienstverlening en informatie-
voorziening door de gemeente. 
Juist in deze coronatijd vinden wij 
het extra belangrijk om te weten 
hoe u over onze gemeente denkt. 
Daarom doen we net als vorig jaar 
mee aan de landelijke burgerpei-
ling. Door mee te werken helpt u 
ons om onze dienstverlening naar 
u te verbeteren. 

Het onderzoek wordt door het on-
derzoeksbureau Newcom Re-
search & Consultancy (www.ne-
wcom.nl) uitgevoerd. Binnen-
kort kunt u mogelijk een brief ont-
vangen met het verzoek mee te 
doen met de enquête Burgerpei-
ling 2021. 

Meedoen
Uw deelname is vrijwillig en ano-
niem. Uw naam is willekeurig ge-
selecteerd (een aselecte steek-
proef) uit de Basisregistratie Per-
sonen (het inwonersbestand) van 
de gemeente. 

Wat is aselecte steekproef?
Dit is een steekproef waarin ieder-
een evenveel kans krijgt willekeu-
rig uitgekozen te worden om mee 

te doen in het onderzoek. Het 
kan daardoor voorkomen dat u al 
eens eerder bent geselecteerd. 
De selectie is gebaseerd op de 
volgende kenmerken;
•	 Leeftijd	tussen	de	18	en	85	

jaar
•	 Minimaal	12	maanden	inge-

schreven (=datum inschrij-
ving)

•	 Gebruiksdoel	woning

Wel/niet geselecteerd
De burgerpeiling is een onderdeel 
van een landelijke meting. Om 
een goed beeld te krijgen moet el-
ke gemeente die meedoet, zich 
houden aan bovengenoemde 
kenmerken. Bent u niet uitgeko-
zen, kunt u helaas om die reden 
ook niet meedoen. 

Vergelijken
Onderzoeksbureau Newcom Re-
search & Consultancy houdt de 
burgerpeiling onder meerdere ge-
meenten door heel Nederland. 
Op die manier kan de gemeen-
te Uithoorn het oordeel van haar 
inwoners vergelijken met dat an-
dere gemeenten. Rond de zomer 
worden de resultaten van de Bur-
gerpeiling 2021 gepubliceerd op 
www.waarstaatjegemeente.nl/
dashboard/Burgerpeiling/

Burgerpeiling 2021

Jeugdhulptrainingen
Doe mee met trainingen over (posi-
tief) opvoeden van uw (puber)kind 
of laat uw kind meedoen met een 
sociale vaardigheidstraining of een 
weerbaarheidstraining. Met de-
ze trainingen krijgen u en uw kind 
handvatten voor sociaal-emotio-

nele problemen, weerbaarheid en 
positief opvoeden. Inwoners uit de 
gemeente Uithoorn kunnen deze 
trainingen volgen. Meer informa-
tie, andere trainingen bekijken en 
aanmelden via www.uithoorn.nl/ 
jeugdhulptrainingen



12 inderegio.nl • 10 maart 2021DE RONDE VENEN
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Hoe werkt dat zo’n goedkeuring van 
een aanvraag. Wel de ambtenaar van 
de bewuste afdeling is bevoegd om 
zelf dit soort aanvragen te toetsen en 
goed of af te keuren. Is dit gebeurd 
gaat het nog wel naar het college, zij 
ondertekenen het en klaar. Ze gaan 
het niet nog eens helemaal nakijken, 
daar hebben zij nu juist deze afdeling 
voor. Als u uw auto naar de garage 
heeft gebracht voor een APK en hij 
wordt goedgekeurd, moet u er ook 
vanuit kunnen gaan dat het in orde 
is. Maar het blijven mensen en die 
maken soms fouten. Die komen uit 
en dan wordt het rechtgetrokken.

Een brug te ver
Joris Kneppers van Lijst 8 Kernen 
begreep RVB totaal niet: “Spoedei-
send, zwaarwegend? 
Je ziet toch zo dat dit dat niet is! Een 
vreemde stap van RVB. Dit is echt een 
brug te ver. Veel te veel aannames. 
De integriteit van een wethouder 
wordt hier aangevallen. Dit wordt op 
de vrouw gespeeld. 
Dit is moedwillig beschadigen van 
een persoon. Dit gaat ons te ver. 
Doen we niet aan mee!”, aldus de niet 
mis te verstane bewoordingen van 
Joris Kneppers.

Mist
Wim Stam van de CU/SGP was het 
raadslid dat met de meest zinvolle 
vragen kwam: “Vragen om te voor-
komen dat er nog ergens rook blijft 
hangen. Uit de beantwoording van 
het college blijkt het zo werkt: de 
aanvraag komt binnen bij de ambte-
lijke organisatie. De betreffende 
ambtenaar van deze afdeling heeft 
het mandaat gekregen om deze 
aanvraag zelfstandig te toetsen en er 
zelfstandig een besluit over te 
nemen. Voor de formaliteit van zo’n 
besluit bekrachtigt het college het 
zonder te inhoudelijk te bekijken of 
de ambtenaar zijn of haar werk goed 
heeft gedaan. 
Als het zo werkt, hoe kan het dan zijn 
dat er in totaal 8 aanvragen zijn 
binnengekomen. 1 is nog niet afge-
handeld, blijven er 7 over. 6 worden 
er goed getoetst. 3 afgekeurd en 3 
goedgekeurd en 1 aanvraag wordt 
niet goed getoetst? En dat is nu net 
de aanvraag van de wethouder. Op 
zichzelf toch wel een vreemde situ-
atie. Hier moet geen mist over blijven 
bestaan. Er moet volstrekte helder-
heid komen hoe dit nu kan. Daar zal 
het college toch met een duidelijker 
antwoord moeten komen, om te 
voorkomen dat er complottheorieën 
gaan ontstaan. Misschien toch een 
goed idee om een onafhankelijk 
onderzoekje te laten uitvoeren, ben 
je direct van deze hele discussie af”, 
aldus CU/SGP

Openheid
Waarom zo’n aanval tegen deze 
wethouder? Zo vroeg de raad zich af. 
Bart Richter VVD: “Laat ik meteen 
helder zijn, zoals bij aanvang aange-
geven staan wij voor integriteit, 
openheid en transparantie. Het 
geschetste in onze ogen suggestieve 
beeld wat door de RVB in de 
aanvraag neergezet wordt is wat ons 
betreft ongepast en zelf verwerpelijk. 

Je kunt jezelf afvragen, en dat 
hebben we in de voorbereiding 
gedaan met welke motivatie dit op 
deze wijze wordt gedaan en wat voor 
doel dit dient. Niet primair die van 
onze inwoners en ondernemers zo 
lijkt het in onze optiek. Ik heb de heer 
van de Greft zojuist gehoord dat dit 
niet de intentie is van de RVB.
Als VVD gaan wij in basis uit van 
vertrouwen in plaats van 
wantrouwen met de opmerking dat 
controle goed is en dat, zo blijkt uit 
deze casus die gestart is met vragen 
van de RVB, is nodig. Want er zijn ook 
in onze ogen feitelijke fouten naar 
boven gekomen die nooit hadden 
mogen gebeuren. Maar deze behan-
deling en specifiek het richten op 
wethouder Hagen vinden wij 
momenteel niet gepast en ik zal 
beargumenteren waarom.

Situatie nu
De feitelijke situatie zoals die voor 
ons is: Verordening Groene leges. 
Deze is in de raad vastgesteld op 
aangeven van het college. Als raad 
mag je verwachten dat dit een 
gedegen, uitvoerbaar en juridisch 
kloppende verordening zou moeten 
zijn. Er is in de commissie uitgebreid 
over gesproken en vervolgens in de 
raad vastgesteld. Wat blijkt nu, niet 
alle opgenomen voorwaarden zijn 
getoetst op haalbaarheid, en die 
haalbaarheid blijkt niet het geval. 
Dat laatste is natuurlijk niet goed om 
het voorzichtig uit te drukken. Het 
kan en mag eigenlijk niet gebeuren. 
Toch gebeurt het en dan gaat het in 
z’n totaliteit niet goed. In plaats van 
signaleren en escaleren ofwel 
melden is er, zo blijkt, overgegaan tot 
het beoordelen op een andere wijze 
die niet conform de letter van de 
verordening is. Niet goed dus!
Een subsidieaanvraag kan gedaan 
worden door iedere inwoner aan de 
hand van een formulier. 
De aanvrager van dit debat zoomt 
vooral in op 1 specifieke casus. In dit 
geval betreft het de door de partner 
van wethouder Hagen ingevulde 
aanvraag voor hun woning. En dat is 
wat de VVD betreft eigenlijk niet 
relevant. 
Dat zou wel relevant zijn als er 
bemoeienis zou zijn geweest met de 
beoordeling of toekenning van een 
subsidie van de door de partner van 
de wethouder gedane aanvraag 
maar dit is niet het geval en blijkt ook 
nergens uit. Nogmaals iedere 
inwoner kan een aanvraag doen. Het 
gaat hier dus om het proces. Een 
inwoner dient een aanvraag is en die 
moet op correctheid getoetst 
worden waarna een besluit kan 
worden genomen”. 

Integriteit. 
“Er is wat ons betreft geen enkel feit 
wat een integriteitskwestie zou 
kunnen doen vermoeden. Resume, 
de beste intentie met de verorde-
ning, namelijk stimuleren van 
verduurzaming. Vervolgens geen 
goede aanpak bij vaststelling van de 
verordening doordat niet getoetst is 
op haalbaarheid. Vervolgens geen 
juiste toetsing van aanvragen, geen 
signaal of escalatie, geen juiste bere-
kening en daarmee geen juiste 
toekenning van subsidie. 

Deze verordening is inmiddels 
vervallen maar dat neemt niet weg 
dat we onze zorgen maken. De nu op 
basis naar boven gekomen vragen 
hebben wel direct aandacht nodig. 
Het aangeven dat deze casus zal 
worden meegenomen in de kwali-
teitsslag omtrent verordeningen is 
wat de VVD betreft echt veel te 
mager. Er zal actief en per direct 
aandacht gegeven moeten worden 
aan bewustwording en kwaliteitsver-
betering en goede toetsing van 
verordeningen en aanvragen”, aldus 
de VVD.

Hoe kwam dit op straat
Wat Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks 
betreft is het proces zoals uitgelegd 
door het college helder en biedt dat 
geen aanleiding tot vragen. Maar nu 
wij dit toch bespreken, willen wij een 
tweetal punten inbrengen, waarvan 
één vraag. 
Wij hebben ons verwonderd over 
hoe het kan dat deze persoonlijke 
subsidiebeschikking op straat is 
komen te liggen. Het gaat hier 
immers om persoonlijke informatie, 
van een inwoner, die is gepubliceerd, 
zonder dat de bron daarvan helder is. 
Als de wethouder dat zelf gedeeld 
heeft, is dat duidelijk. Maar voor 
zover wij weten is dat niet het geval. 
In het kader van openheid en trans-
parantie die Ronde Venen Belang 
vraagt, zouden we dan ook graag 
van Ronde Venen Belang horen waar 
de informatie vandaan komt? Als dat 
namelijk niet is gedeeld door de 
betreffende inwoner, is hier wellicht 
sprake van een data-lek en dat 
zouden wij zeer ernstig vinden. 
Dus ik hoor graag of Ronde Venen 
Belang daar wat over kan zeggen. 
Verder zouden wij het inhoudelijk 
nog wel willen hebben over hoe 
groene leges wel effectief toegepast 
kunnen worden, bijvoorbeeld bij 
nieuwbouw, wat ook onze intentie 
was bij deze regeling want PvdA/
GroenLinks heeft daar destijds via 
een motie het initiatief toe genomen. 
Dat hebben wij toen in de commissie 
ook ingebracht, maar destijds is daar 
door het college uit angst voor een 
groot aantal aanvragen niet voor 
gekozen. 
Maar het zou vooral bij nieuwbouw 
kunnen stimuleren om verder te 
gaan dan wat wettelijk verplicht is, 
zeker nu gebleken is dat er bij 
bestaande bouw vrijwel niemand 
voor in aanmerking komt. Voor de 
meerkosten bij nieuwbouw om 
verder gaan dan wettelijk verplicht is, 
hoef je dan geen leges te betalen (of 
deze krijg je terug via een subsidie). 
Maar deze inbreng past denken wij 
beter in een commissievergadering 
waarin dat inhoudelijk besproken 
kan worden”, aldus PvdA/
GroenLinks).

Verbaasd 
Simone Borgstede (CDA): “Het CDA is 
een beetje verbaasd dat er een inter-
pellatiedebat wordt aangevraagd. 
Het onderwerp van de Groene Leges 
staat al op de agenda voor 17 maart 
a.s. maar het CDA wil best ook nu een 
open gesprek aangaan. 
Wat het CDA betreft houden we ons 
bij de feiten. Feiten zijn controleer-
baar en dat is onze taak als gemeen-
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teraad. Dat is wat de inwoners van 
ons verwachten en dat is wat we 
doen. 
Het CDA doet dat graag in alle open-
heid en heeft vertrouwen in het 
proces. Het kan altijd zijn dat er 
dingen niet goed zijn gegaan maar 
daarvan kunnen we ook weer leren. 
Wij hebben het college gehoord en 
denken dat de wethouder duidelijk 
heeft aangegeven dat er een kwali-
teitsslag moet worden gedaan. Wij 
vertrouwen erop dat dit proces 
spoorslags in gang wordt gezet. 
Waardoor dit soort  zaken  in de 
toekomst kan worden voorkomen”, 
aldus het CDA. 

Gedachtespinsels
Cees van Uden van D66 was ook 
duidelijk: “Wij kunnen ons aansluiten 
bij wat door CDA, VVD en PvdA/GL is 
gezegd, we hebben de behoefte de 
volgende punten te benadrukken. 
Verordening groene leges is inge-
steld om mensen meer verduurza-
mingsmaatregelen te laten nemen 
dan verplicht. 
Het is gezien het aantal aanvragen 
duidelijk dat het niet is gelukt, de 
toekenningeisen zijn hiervoor te 
hoog gesteld.
De aanvraag waar Ronde Venen 
belang op doelt is correct ingevuld. 
De indiener is de partner van de 
wethouder en heeft samen met de 
wethouder evenveel rechten om 
aanvragen in te dienen als elke 
inwoner. Aan de aanvraag zelf is niets 
mis.
De verordening is duidelijk niet 
opgesteld, en zeker niet naar de 
wens van de motie van de PvdA/GL, 
daarnaast is de aanvraag niet juist 
behandeld. De vraag die ook vooral 
voor ligt, hoe hadden we dit kunnen 
voorkomen. 
Daarbij moeten we ook als raad ook 
de hand in eigen boezem steken, de 
controle op de verordening hebben 
we, ook als fractie D66, niet goed 
genoeg gedaan.

Niet normaal
Concluderend kan worden vastge-
steld dat in de woorden van de 
aanvragende fractie er alleen ‘rook is 
ontstaan’ omdat de fractie van Ronde 
Venen Belang dit met hun zelfbe-
dachte feiten heeft laten ontstaan. Er 
zijn fouten gemaakt in de organisatie 
bij het behandelen van de aanvraag 
en de raad heeft bij behandeling het 
vaststellen van de verordening de 
consequenties onjuist overzien. Van 
deze casus kunnen we allemaal leren, 
maar niet zoals het nu gaat, dit is niet 
normaal, dit is het voorbeeld waarom 
goede mensen niet politiek 
betrokken willen zijn. 
Fractie van RVB werpt eerst allerlei 
gedachtenspinsels op, presenteert 
deze vervolgens als vaststaande 
feiten en komt daarna op basis van 
de deze ‘nepfeiten’ tot oordelen. Dit 
gaat ten koste van het vertrouwen 
van onze inwoners in de politiek en 
in de gemeente”, aldus D66.
Na een korte schorsing nam Maarten 
van der Greft van RVB nog even het 
woord: “We hadden graag zelf de 
wethouder even gehoord, maar 
helaas. We laten het hier nu bij en 
wachten de commissievergadering 
van 17 maart af”. 



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.

Waar gaat u op stemmen? 

 

Oplossingen
Samen met u zoekt IVI graag naar 
oplossingen voor alle uitdagingen die 
er zijn. U kunt bij de verkiezingen 
echter niet op Inwoners Voor Inwo-
ners (IVI) stemmen. IVI is immers poli-
tiek onafhankelijk en is er voor alle 
inwoners. IVI wil ook zeker niet de 
politiek in. Echter het is onze demo-

cratie nog wel steeds zo geregeld dat 
politieke partijen het in ons land voor 
het zeggen hebben. Politieke partijen 
met veel stemmers kunnen een 
behoorlijke stempel drukken op ons 
beleid. IVI vindt het daarom wel 
belangrijk dat er een volksvertegen-
woordiging komt die luistert naar de 
inwoners. 

Inwoners Voor Inwoners (IVI) wil inwoners van De Ronde Venen oproepen 
om op 17 maart naar de stembus te gaan en een stem uit te brengen. Er 
lijkt deze keer extra veel op het spel te staan. Hoe komen we uit de coron-
acrisis? Maar ook het krijgen of juist behouden van een baan en een 
geschikte betaalbare woning, de druk op de gezondheidszorg, de zorg 
voor onze ouderen, zorgen over de staat van onze natuurlijke leefomge-
ving en zo zijn er nog wel zaken die voor inwoners heel belanfgrijk zijn. IVI 
wil daar heel graag samen met inwoners en (lokale)overheid oplossingen 
voor zoeken. Stem dus wel bewust. Natuurlijk kan IVI geen stemadvies 
geven, want onze achterban van inwoners is heel divers en inwoners 
denken gelukkig niet allemaal hetzelfde. IVI zal u dan ook zeker geen 
stemadvies geven, maar wil met dit artikel u een paar handreikingen 
geven zodat u als inwoner een weloverwogen keus kan maken om u stem 
voor 4 jaar aan een politieke partij te geven.

Stemhulpen
U kunt dus vast wel wat hulp 
gebruiken. Daarvoor zijn er natuurlijk 
de stem en kieswijzers zoals www.
stemwijzer.nl en www.kieskompas.nl 
. Dat is overigens ook al weer een 
keus op zich want er zijn immers al 
weer een heleboel van deze digitale 
kieswijzers. Bij de meeste stem-
hulpen krijg je een reeks stellingen 
waarmee je het eens of oneens moet 
zijn. Dat levert wat ons betreft echter 
een te zwart-wit beeld op van de 
realiteit. 

Meerdere kieswijzers raadplegen
Bregje Holleman, onderzoeker stem-
hulpen aan de Universiteit Utrecht, 
raadt zwevende kiezers aan om het 
vooral niet bij één kieswijzer te laten 
maar meerdere kieswijzers te raad-
plegen. Dat ondersteunen wij. Het is 
een manier om een goed beeld van 
de partij te krijgen die het dichts bij 
jouw standpunten komt. 

Twee nieuwe stemhulpen
IVI wil de inwoners daarom nog eens 
wijzen op twee nieuwe stemhulpen 
waar je bij ieder thema uit vijf uiteen-
lopende oplossingen kunt kiezen. En 
ontvang je per thema een stemad-
vies! Op deze wijze krijg je een genu-
anceerder beeld van welke partij het 
beste bij jou past en stem je straks 
nóg bewuster. 

Burgeragenda
Kijk maar eens bij www.burger-
agenda.nl. Dit is de meest inhoude-
lijke kieswijzer die we konden vinden! 
Hier krijg je niet alleen een stemad-
vies, maar kun je ook jouw persoon-
lijke standpunten in beeld brengen 
en deze delen zodat er een burge-
ragenda voor Nederland komt! Samen 
bepalen wij, de inwoners van Neder-
land, die agenda en laten we weten 
wat wij als inwoners echt willen. 

Kieswijzer voor jongeren
Jongeren gaan relatief minder vaak 
naar de stembus. Uit onderzoek blijkt 
dat jongeren die de eerste keer geen 
gebruik maken van hun stemrecht, 
een grotere kans hebben om ook op 
latere leeftijd hun stem niet uit te 
brengen. Daarom geven we ook een 
speciale stemhulp die speciaal voor 
en door jongeren is gemaakt en 
rooepen ze op om toch vooral te gaan 
stemmen. Jullie zijn de toekomst! Kijk 
eens naar: www.jongeren.stemnog-
wijzer.nl

Succes!
We hopen dat we met deze stemwij-
zers u wat hulp hebben geboden met 
het maken van de juiste keus als u 
straks in het stemhokje staat. We 
wensen je veel succes met het 
bepalen van jouw politieke smaak 
voor deze verkiezingen! 

Denk in oplossingen niet in 
tegenstellingen

Media moe
Persoonlijk ben ik een beetje moe 
geworden door alle debatten en 
discussies die overal maar gevoerd 
worden. De media lijkt zelfs in zijn 
programmering met als zijn praat-
programma’s en nieuwsrubrieken 
een podium te geven om elkaar in 
het openbaar aan te vallen. Je moet 
ook bijna altijd een kant kiezen. Ik 
kijk er maar gewoon niet meer naar, 
want wat en wie moet ik nog 
geloven. Een oplossing is bijna nooit 
het eindresultaat. 

Overal strijd
Het lijkt wel of er overal strijd is. In de 
politiek, op het werk en zelfs als klant 
ben je allang geen koning meer en 

word je door instanties behandeld 
als voetvolk. Je wordt gezien als zeur 
als je een vraag hebt. De dienstverle-
nende mentaliteit voor een klant lijkt 
verledentijd. Ook daar beland je 
steeds vaker in een strijd.

Je wordt er depressief van
Hoe vaak ik al niet, na minutenlang in 
de wacht te hebben gestaan, door 
callcenters van bijvoorbeeld energie-
bedrijven, telecombedrijven verzeke-
ringsmaatschappijen, pensioen-
fondsen uit gesprekken ben 
gekomen met grotere problemen en 
frustraties dan waarvoor ik ze juist 
om hulp vroeg is op één hand allang 
niet meer te tellen. Daar word ik 
depressief van. Ik wil oplossingen.

Mooie oplossing
En als iemand dan een keer een 
oplossing heeft lijkt het wel of we 
massaal ons best doen om ook dat 
vooral onderuit te halen. We hebben 
geen oog meer voor oplossingen. 
Laatst zag ik een geweldige oplos-
sing voorbij komen op een social 
media platform. Iemand had bedacht 
om afbreekbare milieuvriendelijke 
mondkapjes te produceren met 
daarin bloemzaadjes verwerkt, zodat 
er zelfs mooie bloemen in plaats 
afval in de berm zal groeien. 

Geen oog voor oplossingen 
Ik vond dat mooi. Iemand die in 
oplossingen dacht en nog creatief 
ook. Bij zo een bericht verwacht je 
dan allerlei positieve commentaren. 
Helaas moest ik constateren dat men 
de oplosser met de grond gelijk 
maakte omdat men tegen mond-
kapjes was en zij het juist nu op deze 
manier stimuleerde om ze te dragen 
en weg te gooien in de natuur. 

Niet zeuren maar oplossen
Tja... zo kan je alles negatief bena-

deren en weer een discussie 
oproepen waar we met zijn allen 
over gaan zeuren. We lijken een 
volkje te worden van klagers en zeur-
ders die overal de strijd op zoeken 
tegen elkaar. We moeten juist meer 
met elkaar optrekken en oplossingen 
gaan zoeken. Daar wordt iedereen 
gelukkiger van. 

Heeft u een mooie oplossing voor 
een (lokaal) probleem? We horen het 
graag dus laat het IVI weten via: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Uw stem voor partijstandpunt
Het liefst zien wij dat het beleid van 
de politieke partijen zo is ingericht 
dat ze de inwoners perodiek per 
thema zouden bevragen. Dat is voor 
nu nog een stap te ver en de politieke 
partijen willen nu graag uw stem 
voor 4 jaar om hun standpunten uit 
te kunnen voeren. U moet dus kiezen 
op wat zij u nu beloven in hun 
partijrogramma’s. 

Partijprogramma’s 
Wij denken echter dat maar weinig 
inwoners zichzelf echt verdiepen in 
programma’s van de politieke 
partijen. Het vergt ook behoorlijk wat 
tijd als je van alle partijen die op de 
kieslijst staan zou willen doen. Dat 
lijkt inderdaad bijna niet te doen als 
je weet dat er in totaal maar liefst een 
keus te maken is uit 37 partijen. 

Stemmen op emotie
Dan is het ook nog maar de vraag of 
één partij al jouw standpunten wel in 
het programma heeft staan. 
Misschien wil je daarom wel meer-
dere partijen jou stem geven. Maar 
dat kan nu eenmaal niet en we 
moeten dus nu een stem uitbrengen 
op één partij. Het is dus wel van groot 
belang dat u dat weloverwogen doet. 
Stemmen op emotie of omdat u de 
lijsttrekker misschien sympahatiek 
vindt is niet de beste optie. 

Inwoners Voor Inwoners (IVI) wil heel graag dat we samen in oplossingen 
gaan denken en niet altijd maar weer de tegenstellingen opzoeken. Nu is 
het vaak zo dat als de één wat vindt de ander er met gestrekt been in 
gaat om zijn of haar mening te doen gelden. Onaardigheid, respectloos-
heid, de ander afbranden voeren daarbij de boventoon met als resultaat 
nog verdere verwijdering van elkaar. Natuurlijk kunnen we het niet altijd 
met elkaar eens zijn, maar laten we in ieder geval ons best doen om 
oplossingen te vinden die goed zijn voor onze leefomgeving waar we 
allemaal mee kunnen leven. Luister naar elkaar en gebruik elkaars argu-
menten om de best mogelijke oplossing te vinden. Dan wordt het alle-
maal een stukje leuker met elkaar. Samen kom je verder! 
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Uithoorn - Stichting Ceres mag onder 
voorwaarden weer open. Wat een 
geweldig nieuws. Voorwaarden als 
maximaal twee klanten per verdieping 
en verplicht mondkapje dragen. Van 
maandag tot en met zaterdag tussen 
10 en 16 uur is Stichting Ceres open 
voor bezoeken op afspraak. De 
klanten mogen dan twintig minuten 
winkelen. Uiteraard is twintig minuten 
niet veel voor een grote kringloop als 
Stichting Ceres. Maar uit de ervaring 
blijkt dat men in twintig minuten toch 
heel veel kan zien. En gezellig is het 
altijd! In de tijd dat Stichting Ceres 
verplicht was gesloten, hebben de 
medewerkers heel veel werk verricht. 
Men heeft veel geschilderd, er is 
getimmerd, schoongemaakt en alles 
weer eens goed gesorteerd. De uitge-
breide kledingafdeling hangt vol met 
voorjaarskleding en bij de boeken, 
spelletjes, puzzels, Dvd’s en Cd’s kunt 
u weer heel veel vinden om de vrije 
tijd gezellig door te komen. 

Pasen
Stichting Ceres speelt ook altijd goed 
in op de feestdagen. Er is een 
momenteel een ruime voorraad aan 
Paasartikelen. Juist in deze tijd is het 
gezellig maken van de woning zo 

belangrijk. En alles tegen de bekende 
lage prijzen van Stichting Ceres.

Inname goederen
Ook de inname van de goederen is 
bij Stichting Ceres weer geopend. Dit 
kan zonder afspraak. Van maandag 
tot en met zaterdag is de inname van 
goederen bij Stichting Ceres open 
van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Ophalen en bezorgen
De klanten kunnen ook weer dage-
lijks bellen tussen 9.00 en 16.00 uur 
voor het laten afhalen van schone en 
betaalbare goederen. De bestelauto 
rijdt momenteel ongeveer 3 dagen 
per week. Voor informatie en 
afspraken kunt u bellen met 0297-
568 608. En natuurlijk bezorgen wij 
ook op afspraak.

Winkelen?
Afspreken om weer eens gezellig te 
winkelen bij Stichting Ceres? Bel voor 
een afspraak met 0297-568 608 
tussen 8.00-16.00 uur. De medewer-
kers van Stichting Ceres kunnen dan 
direct een tijdsblok van twintig 
minuten met u afspreken. Alle infor-
matie vindt u ook op 
www.ceres-kringloop.nl.

Ceres 6 dagen per week open!

Uithoorn - Amnesty heeft besloten 
om voor het tweede jaar op rij niet 
langs de deuren te gaan tijdens de 
collecteweek. In een tijd als deze 
vindt Amnesty het niet verantwoord 
om vrijwilligers langs de deuren te 
laten gaan. Amnesty neemt geen 
geld aan van overheden voor haar 
onderzoek en acties. Dat betekent 
dat zij financieel afhankelijk is van de 
bijdrage van haar achterban. Een 
streep door deze collecte van 14 tot 
en met 20 maart 2021 betekent dan 
ook een flinke streep door de 
rekening. 

Creatief zijn
Om dit verlies op te vangen heeft 
Amnesty iets bedacht: ze draait de 
collecte dit jaar om. Vrijwilligers die 
normaal langs de deuren zouden 

gaan, krijgen een poster thuisge-
stuurd die ze voor hun raam kunnen 
hangen. 
Via de QR-code op de poster kunnen 
voorbijgangers heel eenvoudig 
doneren. Het enige wat zij hoeven te 
doen is met de camera van de tele-
foon de QR-code te scannen en de 
rest wijst zich vanzelf.
Bart van Kuijk, Amnesty’s manager 
fondsenwerving: ‘Er is nu vrij weinig 
te doen, behalve wandelen. Wij 
hopen dat mensen tijdens een van 
hun wandelingen even stoppen bij 
het raam van een collectant in de 
buurt en doneren voor de mensen-
rechten. Deze bijdragen helpen ons 
enorm in onze strijd voor een recht-
vaardige wereld.’
Nu de wereld in de ban is van corona, 
zien sommige landen hun kans om 

Amnesty draait collecte om

Uithoorn – Op woensdag 17 maart 
zijn er weer landelijke verkiezingen. 
Ook Uithoornaars en Kwakelaars 
kunnen die dag stemmen wie zij in 
de regering en in de Tweede Kamer 
willen hebben. Maar waarom zou je 
gaan stemmen? En hoe komt je 
keuze voor een partij in “Den Haag” 
terug in de keuzes die de gemeente 
Uithoorn de komende jaren maakt? 
Burgemeester Heiliegers legt het uit. 
Bent u vóór de verkiezingen?
 “Ik móet wel”, lacht de burgemeester. 
“Een burgemeester heeft als taak om 
te bevorderen dat zoveel mogelijk 
inwoners van zijn gemeente gaan 
stemmen. Dat staat zo in de wet! En 
wist je dat er tot 1970 zelfs een 
opkomstplicht was in Nederland? 
Wie niet ging stemmen, kon een 
boete krijgen.” 
Hij vervolgt: “Persoonlijk wil ik ook 
stemmen. Ik vind het een morele 
plicht om te laten horen wat je vindt 
van de ontwikkelingen in Nederland 
en Europa. Die ontwikkelingen 
worden bepaald door de politiek. 
Door te stemmen op een politieke 
partij geef je aan: met hun koers ben 
ik het (het meest) eens. Of juist: ik 
ben het eens met hun verzet tegen 
de koers van de regering, of van 

andere partijen. En ben je het met 
geen enkele partij eens? Breng dan 
een blanco stem uit. Daar zeg je ook 
iets mee!”

Waarom is landelijk stemmen 
belangrijk voor onze gemeente?
Burgemeester Heiliegers vat het 
samen als: “Vele regels worden 
bedacht in Den Haag en uitgevoerd 
in Uithoorn. Daar bedoel ik mee: de 
regering maakt keuzes in de 
budgetten die wij als gemeente en 
als regio krijgen. Met die budgetten 
moet onze gemeenteraad dan haar 
prioriteiten stellen. En dus bepalen 
waar ik als burgemeester met mijn 
wethouders en ambtenaren mee aan 
de slag kan gaan, en waarmee niet. 
Of nóg niet.“

Hoe zien we dat terug?
 “Budgetten” en “prioriteiten” klinkt 
nog wel wat vaag, geeft de burge-
meester toe. “Maar je moet daarbij 
denken aan concrete beslissingen. 
Bijvoorbeeld tijdelijk meer of minder 
geld voor sociale uitkeringen en 
voorzieningen. Meer of minder geld 
voor vluchtelingen en migranten, of 
voor jeugdzorg. Maar ook: meer of 
minder geld voor vernieuwing van 

de bedrijven in de metropoolregio, 
voor het aantrekken van nieuwe 
bedrijven. Dat laatste zie je natuurlijk 
terug als meer of minder banen voor 
Uithoornaars en Kwakelaars.” 

Hij vervolgt: “Ook de coronacrisis 
dwingt tot concrete keuzes. Meer of 
minder geld voor hulp aan mensen 
die hun baan dreigen te verliezen, of 
ondernemers die hun bedrijf zien 
omvallen? Meer of minder geld voor 
scholen en kinderopvang? Voor de 
bestrijding van eenzaamheid? 
Verschillende politieke partijen 
maken verschillende keuzes. Kortom, 
stem dus op de partij die volgens jou 
de juiste problemen voorrang geeft. 
En daarbij de juiste aanpak kiest.” 
Lachend voegt Heiliegers daaraan 
toe: ”Dit is geen stemadvies, hoor, 
maar een advies om te gaan 
stemmen!”

Kunnen we veilig en gezond 
stemmen?
Na maanden van isolatie en maatre-
gelen voelt stemmen in tijden van 
corona als een extra risico. Begrijpe-
lijk, vindt de burgemeester. “Daarom 
pakken we het zorgvuldig aan. Met 
maatregelen voor de medische 

Verkiezingen hebben gevolgen 
voor Uithoorn

veiligheid, ofwel minder mensen op 
het stembureau. Dit jaar kan iemand 
per volmacht stemmen voor 3 
personen. De stemlokalen van het 
gemeentehuis en dorpshuis De 
Quakel zijn 15 en 16 maart al open 
voor stemmers uit de risicogroepen. 
En vanaf 10 maart kunnen 70+‘ers 
zelfs stemmen ‘per brief’: zij krijgen 
hun stembiljet thuis en kunnen het 
ingevuld terugsturen per post. Of 
langsbrengen op het gemeentehuis 
van Uithoorn en de St. Jans Geboor-
tekerk in De Kwakel.”

Heiliegers vervolgt: “En dan is er de 
sociale veiligheid; het handhaven 
van de coronaregels. Op elk stembu-
reau zetten we een gastheer of gast-
vrouw neer, die erop let dat iedereen 

veilig kan stemmen. En onze boa’s en 
agenten doen op 17 maart extra 
rondes langs de stemlokalen om de 
openbare veiligheid te bewaken. 
Kortom, maak gebruik van je stem-
recht. Wij zorgen ervoor dat je dat 
gezond en veilig kunt doen!”

Alles over stemmen in Uithoorn 
en De Kwakel
Waar en hoe u kunt stemmen in 
Uithoorn en De Kwakel vindt u op uw 
Stempas, in de Nieuwe Meerbode 
van 24 februari jl., en op uithoorn.nl/
verkiezingen .
Meer weten over de verkiezingen 
zelf, de politieke partijen en welke 
keuze het best bij u past? Kijk 
bijvoorbeeld op stemwijzer.nl of 
stemjijook.nl.

Uithoorn - Op 9 februari is de zonne-
panelenactie in gemeente Uithoorn 
van start gegaan. Tijdens de online 
informatieavond op 2 maart werden 
woningeigenaren geïnformeerd over 
de voordelen van zonnepanelen en 
deelname aan de zonnepanelenactie. 
Eén van de voordelen is dat door de 
aankoop te bundelen, inwoners van 
de gemeente een scherpere prijs 
krijgen. Inmiddels hebben 
ruim 241 woningeigenaren zich 
aangemeld voor de actie.  
“Het is fijn dat we op deze manier 
informatieavonden kunnen blijven 
organiseren. Ondanks wat hape-
ringen in de techniek was het toch 
een succesvolle avond met ruim 100 
deelnemers! Mooi om te zien dat er 

zoveel belangstelling is voor zonne-
panelen”, aldus wethouder Hans 
Bouma. De actie is opgezet voor de 
gemeente Uithoorn in samenwer-
king met het Regionaal Energieloket. 
De technische specialisten van het 
Regionaal Energieloket hebben 
verschillende installateurs gevraagd 
een aanbod in te dienen. Deze zijn 
beoordeeld op onder andere prijs, 
garantstellingen en ervaring. Hierna 
is de beste partij gekozen om de 
actie uit te voeren. Inschrijven voor 
de zonnepanelenactie kan tot en met 
woensdag 31 maart. Voor de zonne-
panelenactie kan men gebruik 
maken van de gemeentelijke Duur-
zaamheidslening. Men kan minimaal 
€ 2.500 en maximaal € 7.500 lenen. 

Bekijk de voorwaarden op 
https://www.uithoorn.nl/Home/
Uithoorn_doet_duurzaam/Duur-
zaamheidslening_aanvragen. Meer 
informatie over de zonnepanelen-
actie in de gemeente Uithoorn staat 
op de website van het Regionaal 
Energieloket via www.regionaalener-
gieloket.nl/acties. 
Over het Regionaal Energieloket 
Op de website het Regionaal Ener-
gieloket kunnen woningeigenaren 
zich vrijblijvend inschrijven voor de 
zonnepanelenactie. Daarnaast helpt 
het Regionaal Energieloket bij vragen 
rondom energie besparen en duur-
zaam wonen. Het Regionaal Energie-
loket werkt in opdracht van de 
gemeente Uithoorn.  

Informatieavond zonnepanelen-
actie Uithoorn groot succes!

ongestoord de mensenrechten te 
negeren. Zoals in China waar 
Oeigoeren in kampen worden opge-
sloten, in Belarus waar demon-
stranten door de politie worden 
geïntimideerd en mishandeld of in 
Rusland waar de autoriteiten poli-
tieke tegenstanders monddood 
proberen te maken. Deze voor-
beelden laten zien hoe belangrijk het 
is om juist nu te strijden voor 
mensenrechten. En daarbij kan 
Amnesty alle hulp gebruiken.
Daarom roept Amnesty iedereen op 
om te doneren via een QR-code op 
een poster bij hen in de buurt of via 
amnesty.nl. Mensen die meer willen 
doen, kunnen op amnesty.digicol-
lect.nl ook een digitale collectebus 
aanmaken om te collecteren via hun 
eigen netwerk. 
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Door Roos Uithol

Mijdrecht – Temidden van de lock-
down heeft een grote verbouwing 
plaatsgevonden op locatie Dorps-
straat 42a in Mijdrecht. Nieuwe hore-
cagelegenheid De Kantine is samen 
met Het Chocoladehuisje in de voor-
malige broodbakkerij van Elenbaas 
ingetrokken. Deze woensdag 3 maart 
was het aan wethouder Rein Kroon 
alvast de eer Het Chocoladehuisje te 
openen. Een plek waar ruimte en 
gezelligheid centraal staat. Dat is wat 
de lokale ondernemers Jeroen 
Vergouw en Lillian van der Schaaf op 
de bekende locatie in het dorp willen 
creëren. Een ontmoetingsplek waar 
bezoekers kunnen genieten van een 
chocolaterie en een hartige High Tea. 
Kers
Het afgelopen weekend werden ‘als 
kers op de chocoladetaart’ de 
etalages van de chocolaterie inge-
richt. Dat trok al veel bekijks van lief-
hebbers, wat beloofde dat er geen 
gebrek aan aandacht zou zijn tijdens 
de officiële opening. Maar in tijden 
van corona is een grote opkomst niet 

wenselijk. Daarom hebben Lillian en 
Jeroen besloten een openingsweek 
te organiseren. Vanaf vandaag 
kunnen zij op een feestelijke en 
verantwoorde manier vrienden, 
familie en trouwe chocolade fans van 
harte welkom heten. Gedurende 
deze week worden voor bezoekers 
aan Het Chocoladehuisje rondlei-
dingen georganiseerd. Dan kan ook 
alvast een kijkje in De Kantine 
worden genomen, die volgens 
Jeroen en Lillian binnenkort 
geopend zal worden. Mits de corona-
maatregelen worden versoepeld. Na 
de rondleiding wordt gezellig en op 
veilige wijze afgesloten met koffie of 
thee van het huis en een lekkere 
chocolade verrassing.

En hoe gaat het interieur 
eruitzien?
De zaak is ruim ingericht met 
comfortabele stoelen en banken 
waar prettig onderuitgezakt kan 
worden genoten van allerlei delica-
tessen. Er klinkt sfeervolle muziek en 
er kan ook knus bij een openhaardje 
worden gezeten. Het moet allemaal 

bijdragen aan een fijne ambiance.”De 
buitenkant van De Kantine is uitge-
voerd in schitterend antraciet met 
mooie zwarte kozijnen. Aan de straat 
zelf is een fijn terras gecreëerd met 
grote olijfbomen” beschrijft Jeroen 
trots.

Hij blikt terug: “In Het Chocolade-
huisje hadden we een tapas High-Tea 
geïntroduceerd en dat is volledig uit 
de hand gelopen! Eigenlijk had ik 
daar geen ruimte voor, maar het is 
iets waar zo van genoten wordt. Het 
is een misvatting dat High Tea altijd 
om zoetigheden draait en mensen 
misselijk de deur uitlopen. De tapas 
High-Tea is van alles wat. Hartig, zoet, 
warm en koud. Het is fijn gevarieerd 
en niemand anders biedt dit in Mijd-
recht aan.”
Lillian: “De Kantine is een locatie 
geworden waar je met vrienden en 
collega’s kunt afspreken. Samen 
ontspannen met lekker gebak en een 
bakje koffie. Lunchen tijdens het 
winkelen en later op de dag nog 
even borrelen met een heerlijk glas 
wijn en een tapas plankje erbij!”

Lillian en Jeroen openen Het Chocolade-
huisje en binnenkort De Kantine!

Regio - Chef-kok Bas Pieterse is er in 
samenwerking met het team van 
restaurant AIM in Loosdrecht weer in 
geslaagd om in het weekend van 19, 
20 en 21 februari een prachtig menu 
samen te stellen. 
Met behulp van Team Samen Sterk, 
een vriendenteam van wielrenners, is 
dit culinaire hoogstandje in de vorm 
van foodboxen aan de man gebracht 
en bij mensen thuis afgeleverd.
Een food box bevatte een heerlijk 
3-gangen diner voor 2 personen en 
een goede fles wijn. Deze samenwer-
king heeft geresulteerd in het 
bereiden en verkopen van 100 food-
boxen waar dus 200 mensen van 
hebben genoten. 
Het Team Samen Sterk uit Uithoorn/
de Kwakel heeft in de afgelopen 
jaren al veel activiteiten georgani-
seerd waarbij met de opbrengst een 

goed doel werd gesteund. Vorig jaar 
ontving de voedselbank van 
Uithoorn een bedrag van € 1.500, -. 
Het goede doel van deze actie was 
een project van het Alzheimercen-
trum Amsterdam. Het Alzheimercen-
trum doet veel onderzoek naar 
allerlei aspecten van Alzheimer en 
met deze actie wordt specifiek een 
onderzoek naar de gevolgen van 
traumatisch hersenletsel bij profes-
sionele sporters (o.a. voetballers, 
boksers, rugbyers) en op het ontwik-
kelen van dementie ondersteund. 
Per food box voor 2 personen gaat € 
15,- naar het goede doel en dat bete-
kent dat in totaal € 1.500, - naar dit 
onderzoek zal gaan. Bas Pieterse is 
voor een langere periode werkzaam 
als chef-kok van het prachtige restau-
rant AIM in Loosdrecht aan de Loos-
drechts plassen en de eigenaren 

Latoya en Wessel Ruijmgaart hebben 
hun keuken belangeloos beschikbaar 
gesteld aan Bas om de 100 food-
boxen te bereiden. Daarbij werd hij 
ook belangeloos geholpen door zijn 
collega’s van het restaurant. Het 
resultaat mocht er zijn, Bas ontving 
na afloop alleen maar lovende reac-
ties voor de culinaire prestatie van 
hem en zijn team. Enige tijd geleden 
is Bas naast zijn werk als chef-kok 
voor zichzelf begonnen onder de 
naam “ Bas Pieterse Private and Busi-
ness chef” ( www.baspieterse.nl).
Afgelopen vrijdag werd de cheque 
van € 1.500, -, waarvan het bord en 
de opmaak is geschonken door 
Uithoorns bedrijf Martin Products, 
door een vertegenwoordiger van het 
Alzheimercentrum in ontvangst 
genomen in het restaurant in 
Loosdrecht.

Food box actie levert €1.500,- op 
voor Alzheimercentrum

Regio - Zaterdag, vier uur in de 
ochtend. Ik lig te draaien in mijn bed, 
door het open raam hoor ik de eerste 
vogels kwetteren. De slaap komt niet 
meer dus ik ga eruit voor een kop 
koffie en ontbijt. Ik voel – ik moet 
gewoon naar buiten!
Rust... maar geen stilte!
In het donker fiets ik naar natuurge-
bied de Groene Jonker. Het is nog 
heel fris, ik trek mijn muts wat verder 
over mijn oren. Een klein kwartiertje 
later zet ik mijn fiets tegen een boom 
en wandel het natuurgebied in. Er is 
geen mens, wat een rust. Nou ja… 
rust? Om me heen is het allesbehalve 
stil!

Ganzen en smientjes
De grauwe ganzen stijgen met veel 
kabaal massaal op uit de ochtend-
nevel voor hun eerste vliegronde. De 
smientjes dobberen gezellig kletsend 
in het water; dan schrikken ze ergens 
van en met een gezamenlijk wíéuw 
wíéuw wíéuw! vliegen ze op. Boven 
ze cirkelt een slechtvalk, speurend 
naar zijn eerste maaltje. Om me heen 
wordt het licht.

Cetti’s zanger
Dan hoor ik voor het eerst vandaag 
een onbekend geluid: een zingend 
gefluit. Ik blijf staan, beweeg mijn 
hoofd van links naar rechts om 

tussen de dichte lagen riet te kijken. 
Dan zie ik een silhouet en daar is ie: 
een klein bruin vogeltje. Het wipt net 
op een andere rietstengel en zingt 
weer verder. Het is een Cetti’s zanger. 
Verwonderd blijf ik staan luisteren tot 
hij verder vliegt.
Het ochtendconcert van de rietgors
Als ik door wandel, hoor ik nóg een 
nieuw geluid en weer tussen het riet. 
Na een poosje speuren heb ik geluk 
en zie ik waar het vandaan komt. 
Boven op een afgebroken rietstengel 
zit een klein kleurig vogeltje met 
oranjebruin- en zwartgestreepte 
vleugeltjes en een zwart kopje. Het is 
een rietgors. Ook die had ik nog niet 
eerder in levende lijve gezien of 
gehoord. Hij stoort zich niet aan mij 
en ik geniet van zijn ochtendconcert.
Koffie bij de warme kachel
Als ik na tweeënhalf uur struinen 
terugfiets, is mijn neus ijskoud en zijn 
mijn vingertoppen gevoelloos – 
ondanks de handschoenen. Maar wat 
was het een prachtige ochtend, en 
wat zal de hete koffie zo lekker 
smaken bij de warme kachel!
Blogger Kelly Kessen van www.dena-
tuurinmetkelly.blog drukt de wande-
laar op het hart: ‘Blijf op de paden, 
laat de vogels niet schrikken, en laat 
geen rommel achter in de natuur – 
dan is de natuurervaring waardevol 
voor alles wat leeft!’

Vroege vogels in
De Groene Jonker
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Uithoorn/De Kwakel - Afgelopen 
weken werd er weer lekker gesport 
bij hockeyvereniging Qui Vive. 
Hoewel de hockeycompetitie stil ligt, 
is de jeugd van Qui Vive vol in bewe-
ging. Door de week wordt er gewoon 
volop getraind en op zaterdag 
worden er onderlinge wedstrijden 
gespeeld.
Toen de hockeycompetitie in oktober 
net als andere sporten werd stilge-
legd door Corona, was er bij bestuur 
en technische staf van Qui Vive geen 
twijfel mogelijk: Ook nu moeten we 
onze (jeugd)leden binnen de maatre-
gelen in beweging houden. Juist in 
deze tijd is het belangrijk om te 
blijven sporten en elkaar te blijven 
zien. Uiteraard alles binnen de 
geldende maatregelen, maar hier 
had men bij Qui Vive al sinds het 
begin van de Corona-pandemie veel 
ervaring mee opgedaan. Sporten 
mogelijk maken binnen regelmatig 
veranderende regels en in een zo 
veilig mogelijke omgeving. Aange-
paste looproutes op het sportcom-
plex, het dagelijks schoonmaken van 
trainingsmaterialen en hockeyballen 
tijdens de eerste Corona-periode 
(een jaar geleden), sluiting van het 
complex voor toeschouwers en 
ouders, inrichting van een kiss & ride 
zone op de parkeerplaats, sluiting 
van het clubhuis en daarna zelfs alle 
horeca-/barfaciliteiten, aanpassen 
van groepsgroottes en trainings-
vormen tot en met tweetal trai-

ningen aan toe…. Vooral de jeugd 
kon blijven hockeyen, ook al is het 
allemaal anders: geen toeschouwers, 
geen gezelligheid in en om het club-
huis, niet lekker op het terras blijven 
napraten (en vor de club dus ook 
geen inkomsten uit horeca en 
evenementen).

Winterstop
Toch is er vanaf januari (na een korte 
winterstop in december) weer volop 
activiteit op de hockeyvelden van 
Qui Vive. Doordat ook binnensporten 
onmogelijk is (en daarmee ook de 
zaalhockeycompetitie), werd het trai-
ningsschema voor de jeugd al begin 
januari gestart. De jeugdteams 
spelen op zaterdag onderlinge 
wedstrijden op Qui Vive, waarbij ook 
regelmatig jongens- en meisjes-
teams, klas- of schoolgenoten en 
zelfs broers en zussen de strijd met 
elkaar aangaan op het hockeyveld. 
Helaas nog zonder de aanmoedi-
gingen van toeschouwers en ouders, 
maar de inzet is er niet minder om.

Jonge senioren
Inmiddels mogen de jonge senioren-
leden (tot 27 jaar) ook weer gewoon 
trainen en ook voor senioren van 27 
jaar of ouder is Qui Vive gestart met 
aangepaste hockeytrainingen in 
tweetallen. Ook deze trainingen 
blijken een groot succes. Onder 
leiding van twee ervaren trainers 
wordt er een uur in tweetallen (op 

afstand) fanatiek getraind met leuke, 
aangepaste trainingsvormen waarbij 
aandacht is voor fysiek/ conditie en 
techniek. Niettemin kijkt elke 
hockeyer uiteraard weer uit naar het 
normaal met volledig team kunnen 
trainen (incl. partijtjes), het spelen 
van wedstrijden (ook tegen andere 
clubs) en natuurlijk ook de gezellig-
heid van de derde helft op het terras.
De jeugdleden van Qui Vive (en nu 
dus ook de jong senioren) hockeyen 
in ieder geval lekker door en alle 
inspanningen van bestuur, techni-
sche staf, trainers en vrijwilligers 
werpen hun vruchten af. 
De trainingen worden drukbezocht 
(en fanatiek afgewerkt) en elke 
zaterdag doen alle jeugdleden met 
veel inzet en enthousiasme mee aan 
de georganiseerde wedstrijden, 
clinics en andere sportactiviteiten. 
Het resultaat: veel fitte, sportende 
kinderen en vele stralende, blije 
gezichten.
Lijkt het je ook leuk om in deze 
periode te sporten of wil je kennis 
maken met hockey en Qui Vive? 
Stuur dan een mail naar proefles@
quivive.nl voor bijvoorbeeld enkele 
proeftrainingen. Zondag 11 april 
gaan we ook weer starten met het 
voorjaarsblok van de stokstaartjes. 
Deze trainingen worden gegeven 
aan kinderen die in groep 1 of 2 
zitten. Voor informatie kun je kijken 
op www.quivive.nl of mail naar stok-
staartjes@quivive.nl

Jeugd Qui Vive blijft enthousiast 
hockeyen en bewegen
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Regio - Afgezien van de sportmiddag 
vroeg in het schooljaar konden de 
leerlingen uit groep 8 dit schooljaar 
op geen enkele wijze fysiek kennis-
maken met het VeenLanden College. 
De school zette elke keer in op een 
nieuwe fysieke activiteit, maar werd 
keer op keer ingehaald door de coro-
namaatregelen van dat moment. 
Toen zelfs het inschrijven niet fysiek 
kon plaatsvinden, was de maat vol 
voor het team van het VeenLanden 
College. We gaan inschrijven via een 
DriveThru…

In de periode dat de organisatie alle 
ins en outs van de DriveThru besprak, 
kwamen alle weertypen voorbij. Het 
regende, het stormde, het sneeuwde 
èn het vroor dat het kraakte; was dit 
wel zo’n goed idee, vroegen ze zich 
soms af?  Maar tijdens de voorjaars-
vakantie brak de zon door en die zon 
bleef tot en met 3 maart. Koud was 
het wel, maar de leerlingen deelden 
warme chocolademelk uit met een 
lekkere koek, en dan kun je er weer 
even tegen. Wat hebben ze genoten 
en wat was het gezellig! Toch even 

kennismaken op afstand, even een 
gesprekje, een foto en zwaaien. Hoe 
dan ook iets bijzonders maken van 
deze mijlpaal voor elke achtste-
groeper: het moment dat je naar de 
middelbare school gaat. Al was het 
dan op ongebruikelijke wijze en had 
iedereen koude voeten: het was het 
allemaal waard. Leuk dat jullie er 
waren! Ze hebben samen de slingers 
opgehangen en ze hopen dat de 
komende jaren nog veel vaker te 
kunnen doen met deze nieuwe 
leerlingen.

Inschrijven met slingers op het 
VeenLanden College
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Vinkeveen - Door corona kan 
volleybal vereniging Atalante nog 
steeds niet volleyballen. Een aantal 
leden wilden graag wat gaan doen 
met de jeugd, want sporten is juist in 
deze tijd goed voor kinderen. Het 
beachveld bij sportpark Molmhoek is 
nog iets te koud voor blote voeten, 

maar de kunstgrasvelden ernaast van 
de Vinken zijn op de vrijdagavond 
beschikbaar om de trainen. Heel fijn 
dat Atalante daar gebruik van mag 
maken.  Restaurant De Veensteker in 
Vinkeveen steunde dit goede idee en 
heeft een bijdrage geleverd waarmee 
de vereniging diverse attributen 

Atalante met de jeugd naar buiten!

De Kwakel - Met pijn in het hart 
heeft de kampstaf ook dit jaar 
besloten dat het Sport en Spel-
weekend 2021 geen doorgang kan 
vinden vanwege het coronavirus. 
Helaas wordt het weekend, net als 
vorig jaar, afgelast. De kampstaf 
onderzoekt wel een alternatief om 
2021 toch een Sport en Speltintje te 
geven. De huidige situatie rondom 
het coronavirus neemt te veel onze-
kerheden en risico’s met zich mee om 
het jaarlijks terugkerende weekend 
in de welbekende vorm te organi-
seren. Helaas is dit op dit moment 
het enige verstandige besluit wat 
genomen kan en moet worden.

Alternatief?
De kampstaf is momenteel bezig met 
de organisatie van een alternatief, 

namelijk een Sport en Speldag op 
zaterdag 29 mei 2021. Of dit door-
gaat, is uiteraard afhankelijk van de 
coronasituatie in die periode én van 
de organisatorische mogelijkheden. 
Daar heeft de kampstaf geen invloed 
op, maar zij doet er wel alles aan om 
samen met vele vrijwilligers een 
leuke, onvergetelijke dag neer te 
zetten voor de kinderen van groep 4 
t/m 8. 

Zaterdag 29 mei
De kampstaf hoopt iedereen snel te 
kunnen informeren over de precieze 
plannen en vraagt alle kinderen en 
ouders 29 mei alvast te omcirkelen in 
de agenda. Via de website www.
sportenspeldekwakel.nl en de sociale 
media wordt steeds iets meer 
bekend.

Sport en Spel De Kwakel 2021?
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. kindervoertuig; 7. bijlage bij een testament; 12.
nagerecht; 13. het is in orde; 14. gewicht; 15 parkeerverbod
(afk.); 17. uitwerpsel; 19. ontkenning; 21. lidwoord; 22. schenk-
gerei; 24. bezinksel van getrokken koffie; 27. lijmachtige stof;
28. berggeel; 30. Engelse lengtemaat; 31. zijn kans beproeven;
32. snaarinstrument; 33. veerkracht; 35. kleurling; 37. laagte
tussen twee bergen; 38. geding (rechtszaak); 41. muzieknoot;
42. land in Noord-Amerika; 44. huidverharding; 46. zwemvogel;
47. door koorts verward spreken; 48. aan alle kanten ingesloten;
49. deel van gelaat; 50. laagje vuil; 52. proefopname van
muziek; 54. onderwijsinstelling; 56. Nederlandse luchtvaart-
maatschappij (afk.); 58. stierenvechter; 61. voorvoegsel; 62.
huidblaasje; 64. ratelpopulier; 65. opspringend vochtdeeltje; 67.
projectieplaatje; 68. oude lap; 70. tapkast (bar); 72. zangstem;
73. plaats in Noord-Holland; 76. bladgroente; 77. Gas Unie
(afk.); 78. wijnsoort; 79. zijrivier van de Donau; 81. boomsoort;
82. gesloten; 83. plaats in Friesland; 84. troefkaart; 86. uitbars-
ting van een vulkaan; 87. naaktloperij.

Verticaal  1. het gekochte; 2. communicatiemiddel; 3. oud
(Engels); 4. wandelplaats; 5. walvisachtig zoogdier; 6. bepaalde
vrucht; 7. grote roofvogel; 8. schilderslinnen; 9. rivier in Oosten-
rijk; 10. centraal station (afk.); 11. Chinees-Indisch gerecht
(snack); 16. kostuum; 18. familielid; 20. boomsoort; 21. kaal en
droog; 23. wreed Romeins heerser; 25. verpakking voor vloei-
stof; 26. insecteneter; 27. hoffeest; 29. deskundige inzake
beoordelingen; 32. belachelijk persoon (clown); 34. koelhok op
vissersboot; 36. mensaap; 37. judograad; 39. autowedstrijd; 40.
traag (futloos); 42. militair in opleiding; 43. avondmaaltijd; 45.
The Music Factory (afk.); 46. gemeentelijke geneeskundige
dienst (afk.); 51. houterig stijf meisje; 53. afgemat; 54. Italiaans
gerecht; 55. korte herenjas; 56. ruwe schets of opstel; 57. soort
onderwijs (afk.); 59. heldendicht; 60. hoogtepunt van de seksu-
ele gevoelens; 62. aardappelsoort; 63. aardappelen oogsten;
66. paraplu (afk.); 67. mannetjesbij; 69. titel (afk.); 71. Spaanse
uitroep; 73. aangenaam van smaak; 74. rap (snel); 75. deel van
gebit; 78. meisjesspeelgoed; 80. koor(dans); 82. technische uni-
versiteit (afk.); 85. den lezer heil (Lat. afk.).

heeft kunnen aanschaffen om leuke 
attractieve trainingen op te kunnen 
zetten. Op de frisse avond van 19 
februari is Atalante hiermee gestart. 
De avond start met een warming up 
en daarna rouleren de deelnemers in 
groepjes langs onder andere 
parcours-spelletjes, volleybal, pion-
nenspel, hockey, frisbee, paaltjes-
voetbal, zaklopen etc. 
Allerlei leuke oefeningen om maar 
lekker actief buiten bezig te zijn. Het 
is echt super om al de kinderen zo 
buiten bezig te zien!
De trainingen zijn op de vrijdag-
avond van 17.30 – 19.00 voor alle 
jeugdleden van Atalante in de leef-
tijdscategorie van 5-13 jaar, maar ook 
zijn niet leden welkom! Na 3 trai-
ningsavonden zijn er nu al zo’n 30 tot 
35 kinderen actief bezig. 
Ben je tussen de 5-13 jaar en wil je 
vrijdagavond ook lekker buiten 
sporten?  Stuur dan een mailtje 
naar jeugd@vv-atalante.nl.








