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De Hoef - Vermist Rode Kater
Teun, 8 jaar, witte hals en snuit
met een witte pluim op zijn
staart. Verdwenen op 8 maart op
de Oostzijde 74 in De Hoef. Hij is
erg vriendelijk en wil door iedereen geaaid en geknuffeld worden. Wil iedereen in deze buurt
eens zijn garage of schuur controleren, hij is nl erg nieuwsgierig.
Tel. 06 53 195 222

UTRECHTSE
SCHOOLKINDEREN
BELEVEN
BOERENLEVEN
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GEEN KRANT?
0251-674433

Tennispark Vuurlijn 30
1424 NR De Kwakel
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Aangepaste werkwijze huisartsen
Uithoorn in verband met Coronavirus

Contract Uithoornlijn ondertekend
in bijzijn projectpartners

Met de Uithoornlijn, als onderdeel van de Amsteltram, ontstaat een snelle en betrouwbare
openbaarvervoerverbinding tussen Uithoorn en Amsterdam. Deze eerste regionale tramverbinding is een belangrijk onderdeel
van de toekomstvisie. Bouwen
kan helaas niet zonder hinder. De
winnende aanpak geeft het vertrouwen dat er alles aan gedaan
wordt die hinder zoveel als mogelijk te beperken. Wethouder
Jan Hazen is blij met de komst
van de Uithoornlijn: “Het busvervoer in de regio staat erg onder
druk door de toenemende drukte
op het wegennet. Uithoorn blijft
met een tram in de toekomst het
best aangesloten op Amsterdam
en de regio. Dat is belangrijk voor
Uithoorn, want veel van onze inwoners werken, studeren of recreëren in Amsterdam of directe
omgeving.”

het verkeer en het openbaar vervoer van Uithoorn te beperken
werkt Dura Vermeer volgens een
zorgvuldige en effectieve aanpak.
Zo kiest de aannemer bijvoorbeeld voor een aanpak waarbij
geen damwanden nodig zijn om
de spoordijk te verstevigen. Waar
mogelijk plaatst de aannemer de
geluidschermen al in een vroeg
stadium, zodat de werkzaamheden achter de schermen plaatsvinden. Dit beperkt zowel het geluid als de visuele hinder.
Voor de bouwlogistiek wordt onder andere gebruik gemaakt van
een tijdelijke afrit ten noorden
van de N201. Bouwverkeer maakt
nauwelijks gebruik van de openbare wegen in Uithoorn en kruist
in principe geen langzaam verkeer, bijvoorbeeld bij de fietsoversteek tussen Aan de Zoom en
de Faunalaan. Die oversteek blijft
gedurende de bouw in gebruik.
Daarnaast wordt grond waar mogelijk binnen het projectgebied
hergebruikt, om aan- en afvoer

van grond – extra transporten zoveel mogelijk te beperken. Het
uitgangspunt is dat het busstation ondanks de werkzaamheden
altijd bereikbaar blijft. Wel is een
omleiding van het busverkeer
noodzakelijk tijdens de werkzaamheden op de busbaan. Dura Vermeer treft maatregelen om
de hinder op omleidingsroutes
te beperken, door bijvoorbeeld
extra overstapmogelijkheden te
bieden.
Communicatie met de omgeving
speelt een belangrijke rol in de
projectaanpak. Zo zetten zowel
het projectteam als de aannemer
verschillende communicatiemiddelen in om bewoners en geïnteresseerden de gelegenheid te
geven het project te volgen en
eventuele meldingen – suggesties, vragen of klachten – direct
door te geven.
De daadwerkelijke bouw van de
Uithoornlijn duurt circa 2,5 jaar
en start in 2021. Als de tramlijn in
2023 gereed is, vindt er een uitgebreide testperiode plaats. Naar
verwachting rijdt de eerste reizigerstram in 2024 van en naar Uithoorn. Via de speciale projectwebsite – www.uithoornlijn.nl –
worden geïnteresseerden op de
hoogte gehouden.

Nieuwe maatregelen om geluidshinder
vliegverkeer te beperken

ADVERTEREN?
INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

25% korting op 2020 contributie

www.quivivetennis.nl
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Om de hinder voor de omgeving,
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Regio - Met de ondertekening van het contract is Dura Vermeer
definitief de aannemer voor de Uithoornlijn. De nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Zuid en het centrum van Uithoorn
wordt tussen 2020 en 2024 gerealiseerd. Gerard Slegers, portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam, en Jil Ligterink, directeur Dura Vermeer Divisie Infra, ondertekenden het contract op
woensdag 11 maart 2020.
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Regio - Ook het team van de
Meerbode treft haar maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ons
hoofdkantoor in Aalsmeer heeft
de voordeur, en dus ook de balie,
van het kantoor in de Visserstraat
voor onbepaalde tijd gesloten.
Ook ons bijkantoor in Mijdrecht
aan de Midretstraat 9 is alleen telefonisch 0653847419. Advertenties en kabalen kunnen natuurlijk
via de brievenbus ingeleverd worden. En uiteraard zijn wij per mail
bereikbaar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl, redactieuithoorn@
meerbode.nl en voor advertenties: verkoopmijdrecht@meerbode.nl of verkoopuithoorn@meerbode.nl.
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www.meerbode.nl | 0297-581698

Bereikbaarheid
Nieuwe
Meerbode
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Regio - Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
hebben een gezamenlijk programma met maatregelen om
geluidshinder door vliegverkeer
af te laten nemen. De maatregelen om het woon- en leefklimaat
te verbeteren zijn te vinden op
de vandaag gelanceerde website www.minderhinderschiphol.nl.
Belangstellenden en betrokkenen
kunnen nog reageren op het programma. Schiphol en LVNL committeren zich aan de inspanning
de hinder te beperken, ongeacht besluitvorming van het kabi-

net over de ontwikkeling van de
luchtvaart. De maatregelen zijn
verdeeld over vier thema’s: baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures overdag
en vliegen in de nacht. Voorbeelden van maatregelen zijn het hoger aanvliegen richting de Polderbaan in de nacht, het beperken
van het gebruik van de ‘niet-preferente’ banen zoals de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en de
Buitenveldertbaan, het beperken van nachtelijke starts vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting bij baanonderhoud,
een onderzoek naar vaste naderingsroutes overdag en het onderzoeken van optimalisaties van
vliegroutes. Het programma heeft
naar verwachting een positief effect op het terugdringen van geluidshinder en de beleving daarvan in zowel de binnen- als buitengebieden rond Schiphol. Het
programma is eerder door Schiphol en LVNL al aangekondigd en
is het antwoord op de vraag van

minister Van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat. Zij
vroeg in haar brief van 5 juli 2019
om een ‘uitvoeringsplan hinderreductie dat concrete en zichtbare maatregelen bevat’.
Ideeën en voorstellen
van omgeving
LVNL en Schiphol ontwikkelden
het programma op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum
van de Omgevingsraad Schiphol,
de top 20 klachten bij Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol (BAS),
eigen expertise en innovaties in
luchtvaarttechnieken en – systemen. Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group: “Kwaliteit van
de leefomgeving is een van onze
speerpunten. Mede daarom voerden we afgelopen jaar veel gesprekken met omwonenden, lokale bestuurders en experts. Terugkerend gespreksonderwerp
was: willen we de lusten van
luchtvaart behouden, dan moe-

In verband met het coronavirus Covid-19 hanteren de
Uithoornse huisartsen de komende periode, in elk geval t/m
6 april, een aangepaste werkwijze. Zij vragen u bij medische
vragen eerst telefonisch contact op te nemen met uw huisarts en
niet direct naar de praktijk te komen. Veel van uw vragen zullen
zij telefonisch proberen af te handelen. Ook het inloopspreekuur
van dokter Rutgers en dokter Kruse komt voorlopig te vervallen.
Heeft u geen klachten of wilt u informatie over het coronavirus,
kijk dan op thuisarts.nl of de website van het RIVM.
In heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid of
hoesten of koorts thuis blijven. Alleen bij ernstige klachten moet
u telefonisch contact opnemen met de huisarts.
Bent u ouder dan 70, heeft u een chronische ziekte of minder
weerstand? Bel dan wel uw huisarts of de huisartsenpost als u
koorts heeft en hoest of moeilijk ademt.
Blijf thuis en binnen tot u de huisarts gesproken heeft. Ga NIET
naar de huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis toe. Uw huisarts
geeft u dan een passend advies en bekijkt samen met de GGD of
een test bij u nodig is.

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
VOOR EEN DROOMPRIJS

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

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

MORPHEUS.NL

AFVALLEN
IN GROEPSVERBAND

Juiste telefoonnummer voor informatie is

06-10903050

Voor meer info zie advertentie elders in de krant.
info@slimness.nl | 06-10903050
Bozenhoven 19 | Mijdrecht

www.slimness.nl
ten we de lasten verminderen. LVNL werk van het verminderen
Met het uitvoeren van dit pro- van hinder in de omgeving van
gramma, maken we samen met Schiphol.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Debuut zoekt dirigent
Regio - Sinds begin dit jaar zingt
Debuut uit de Emmausparochie
in Uithoorn zonder dirigent. Wij
vinden het leuk om nieuwe muziek in te studeren en samen een
goed muziekstuk neer te zetten. Wij zijn daarom hard op zoek
naar een enthousiaste (amateur)
dirigent.
Ervaring is geen vereiste, we willen graag samen groeien.
Debuut bestaat uit 15 enthousiaste leden tussen de 13 en 65 jaar

en een combo, bestaande uit piano, gitaar en dwarsfluit. Iedere
vrijdagavond repeteren wij van
19.15 tot 21.00 uur in de Burght
in Uithoorn. Daarnaast zingen
wij ongeveer eens in de vier weken bij een viering. Ons repertoire is zeer gevarieerd. Ben jij de
persoon die ons wilt begeleiden
of ken je iemand die ons kan helpen? Neem dan contact op met
jongerenkoordebuut@hotmail.
com en kom een keer langs!

Nieuwkoopse otter met plastic
ring om nek niet gevangen
Regio - Het is niet gelukt om de
otter met plastic ring om zijn nek
te vangen. Boswachter Martijn
van Schie van Natuurmonumenten baalt dat het niet gelukt is om
het dier te verlossen van de ring.
“Het is nu hopen dat het plastic
verweert en breekt. Wij kunnen
het dier helaas niet meer helpen”.
Vangkooien
De afgelopen weken hebben boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten intensief gezocht naar de otter. Hierbij hebben ze hulp gekregen van otterexpert Addy de Jongh van Stichting Otterstation Nederland.
Op meerdere locaties in het natuurgebied zijn vangkooien geplaatst. Deze vangkooien stonden op plekken waar otterwissels zijn, sporen in het landschap
waaraan je kunt zien dat er geregeld otters lopen. Als er een otter in een val loopt, belt een GSMzendertje met de telefoon van de
boswachter. Van Schie: “Meerdere

Territorium
Inmiddels is het team gestopt met
het speuren naar de otter. “Op de
beelden is te zien dat het een otter van bijna een jaar oud is. Dan
zal hij of zij op zoek gaan naar een
eigen territorium. Dat maakt zijn
leefgebied veel groter en dus de
vangkans nog weer een stuk kleiner“, aldus Van Schie. Hij baalt dat
het niet gelukt is, maar is ook trots
Intensief
Het vangen van een otter is een op ‘zijn team’. “Met 3 vrijwilligers, 6
intensief en tijdrovende klus. 24 boswachters en Addy hebben we
uur per dag stonden vrijwilligers echt veel werk verzet. Het mocht
en boswachters klaar om uit te va- niet baten, dus we leggen ons er
ren wanneer er een melding bin- bij neer dat er een otter door het
nenkwam. Bovendien moest iede- leven moet met een stuk plastic
re val minimaal één keer per dag om zijn nek. Hoe moeilijk dat ook
gecontroleerd worden, mocht het is.”
GSM-zendertje gefaald hebben
en er toch een dier gevangen zou Nieuwe beelden
zijn. Otterexpert Addy de Jongh Eens in de zes weken controleren
heeft heel wat nachten in Nieuw- de vrijwilligers de wildcamera’s in
koop doorgebracht. “Of je zet met het gebied. Wanneer binnenkort
veel man vol in om hem te van- de nieuwe beelden komen, zijn
gen, of je doet niets. We zijn er we natuurlijk extra nieuwsgierig
meerdere weken vol voor gegaan, of de otter nog voorbij de camera
loopt. “Maar mochten we hem niet
het is helaas niet gelukt.”
malen zijn we de boot in gesprongen nadat we gebeld waren tijdens een storm, maar het bleek
steeds loos alarm. Door de storm
stond de vangkooi gewoon te bewegen.” Eenmaal is wel een otter
gevangen, dit betrof alleen niet
de otter met de plastic halsband
en is direct dus vrijgelaten.

Eerste kievitsei van de Utrechtse
Venen gevonden!
Regio - Op een perceel bij de familie Schreurs te Vinkeveen, is op
14 maart het eerste kievitsei gevonden van de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. Het
ei werd om 11.30uur gevonden
door Dick Homan, vrijwilliger van
vrijwilligersgroep De Ronde Venen. Dick Homan hoopte zaterdagochtend al dat de aanwezigheid van diverse mannetjes en
vrouwtjes kieviten op de aanwezigheid van een kievitsnest zou
wijzen. Groot was zijn geluk toen
hij het nestje met één ei aantrof.
Rijn, Vecht en Venen feliciteert
de familie Schreurs en Dick Homan van harte met de vondst. Ze
ontvingen reeds -met gepaste afstand overhandigd- de gebruikelijke taart. De wisselbeker zal later aan hen overhandigd worden. Het 1e kievitsei is de aftrap
voor het nieuwe weidevogelvoorjaar. Wat nu volop van start

is gegaan, gezien de vondsten
van meerdere kievitsnesten -verspreid over het gebied- kort na
Homan’s melding. De veehouders van Gebiedscoöperatie Rijn,
Vecht en Venen gaan zich weer
volop inzetten voor de weide-

vogels! Gebiedscoöperatie Rijn,
Vecht en Venen heeft als doel natuur-, landschapswaarden en waterkwaliteit te bevorderen. Weidevogelbeheer- en bescherming
is daar een belangrijk onderdeel
van.

Nieuwe Meerbode
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Elkaar helpen in tijden van crisis

Overal in het land starten kleine initiatieven om hulpvraag en
aanbod aan elkaar te verbinden.
Zorgpersoneel heeft hulp nodig,
bijvoorbeeld bij het doen van

COLOFON

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

Via alsjijzorgtpasikop.nl worden hulpvraag en aanbod
verbonden
Regio - Deze week heeft het kabinet extra maatregelen genomen om het coronavirus te stoppen. Mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Dat raakt de
meest kwetsbaren in de samenleving. Ook zorgverleners hebben
hulp nodig om te kunnen blijven
werken. Het initiatief ‘Als jij zorgt
pas ik op’ koppelt hulpvraag en
aanbod aan elkaar. Mensen die
tijd hebben om boodschappen
te doen of even op te passen kunnen zich aanmelden om te helpen. Kijk op www.alsjijzorgtpasikop.nl.

zien, dan zegt dat eigenlijk helemaal niets. Lang niet altijd lopen
ze voorbij de camera, of de otter is
inmiddels uitgewaaierd naar een
ander gebied.”, aldus van Schie.

boodschappen. En ook kwetsbaren in de samenleving kunnen
hulp gebruiken. De site alsjijzorgtpasikop.nl matcht hulpvraag en
aanbod met elkaar. Het is een landelijk platform dat per provincie
opereert, met contacten in iedere gemeente. Per provincie zullen
de coördinatoren zorgen dat de
vraag zo snel mogelijk in de juiste
gemeente terecht komt. Zodat de
hulp geboden kan worden door
mensen bij jou uit de buurt. Contact dichtbij dus, we zijn slechts
de bemiddelaars.
Hulp nodig?
Hulp nodig? Meldt jouw hulpvraag aan via de site. Vraag om
hulp als je dat nodig hebt, dat is
best ingewikkeld maar ga niet
tobben en voel je niet schuldig.

Er zijn nu al een heleboel mensen
die vrijwillig hun hulp aan bieden. Het wachten is op de boodschappenlijsten. Heb je hulp nodig voor het ophalen van je medicijnen bij de apotheek, heb je iets
van de supermarkt nodig of de
drogist en kun/wil je daar niet zelf
heen? Laat een berichtje achter
op de website. Jouw buren willen
je graag helpen!
Dit initiatief ‘Als jij zorgt pas ik op
is’ is ontstaan binnen het CDA en
wordt ondersteund door appéltje-eitje.nu. Graag leggen zij ook
de verbinding met lokale initiatieven, om die waar mogelijk te
ondersteunen. Iedereen is welkom om mee te denken en mee
te doen. Samen kunnen we meer.
Neem een kijkje op www.alsjijzorgtpasikop.nl en doe mee!

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 geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels
de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die
inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als
de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de
inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

Een oproep aan alle inwoners van De Ronde Venen

Er is iets aan de hand!
Samen komen we verder!

Op deze IVI-pagina plaatsen wij maandelijks ingezonden stukken
van inwoners. Omdat wij niet voorbij kunnen en willen gaan aan
het Coronavirus hebben wij onze pagina deels gewijzigd. Hieronder een toelichting en oproep aan de inwoners.
Inwoners met woonoplossingen
Op deze IVI-pagina hadden we ingepland om een special te maken
over wonen. Dit alles omdat we
voor 24 maart 2020 een IVI-woonbijeenkomst in de Raadzaal in
Mijdrecht op het programma stond
Een mooi podium voor inwoners
om innovatieve en creatieve woonoplossingen te laten zien. Oplossingen die mogelijk ook onze wethouder Rein Kroon zouden kunnen
gaan helpen. Hij heeft als wethouder met wonen in zijn portefeuille namelijk nogal wat op zijn bordje liggen. Volgens de woonvisie die
op 5 maart in de raad aangenomen
is, heeft men de ambitie uitgesproken om ca. 4800 woningen te gaan
realiseren om aan de woonbehoefte in De Ronde Venen voor de toekomst te voldoen. Mooie ambitie
natuurlijk, maar ga daar maar eens
aanstaan als wethouder. Rode contouren waar de provincie nog lang
geen groen licht voor heeft gegeven om hierbuiten te gaan bouwen
en een woningmarkt waar de huizenprijzen de pan uit lijken te reizen. Starters die hierdoor gewoon
niet de mogelijkheid hebben om
een huis te kopen en senioren (potentiële doorstromers) blijven zitten waar ze zitten want het moet
natuurlijk wel aantrekkelijk zijn
door te gaan stromen. Betaalbare
huizen lijkt dus een oplossing. Maar
zo eenvoudig is het natuurlijk niet
en er komt natuurlijk veel meer om

de hoek kijken. IVI denkt dat er voor
deze woonuitdaging vooral veel
creativiteit en innoverend denken
nodig is. Laat IVI daar nu juist wat
inwoners voor hebben gevonden,
die best willen meedenken en meedoen om aan deze woonopdracht
te gaan voldoen. Natuurlijk moeten
zij dan wel gehoord worden. Dat
was dan ook het plan om op onze
eerste IVI bijeenkomst te gaan faciliteren. Innoverende en creatieve
inwoners een podium geven in de
raadzaal om daar hun mooie plannen en projecten met ons allen te
delen. Dit alles met als doel om te
kijken of IVI wat in beweging konden brengen om samen het woonprobleem te gaan oplossen. Om samen te gaan optrekken.
IVI-bijeenkomst gaat niet door!
Maar nu weer even met beide benen op de grond. Want er is iets aan
de hand. Niet alleen in De Ronde
Venen maar wereldwijd. Het is ons
in zeer korte tijd duidelijk geworden dat wij als mensheid staan voor
een veel grotere uitdaging. Het Corona-virus of met een wat specifiekere naam het COVID-19-virus
maakt plotseling alles anders. Alles
staat nu in een ander daglicht. Wonen lijkt niet meer het allergrootste
probleem. Dus de bijeenkomst 24
maart is niet meer aan de orde. Alles lijkt ondergeschikt aan ons allergrootste goed wat wij hebben. Onze gezondheid. Alles waar we ons

Angst is een slechte
raadgever
Angst
Afgelopen donderdag 12 maart
kwam de coronacrisis in een
nieuwe fase. Eerst werd er nog
een beetje lacherig gedaan door
veel mensen en werd er een beetje de spot mee gedreven. Humor

te hamsteren is hier een goed voorbeeld. Het ingezonden artikel van
een inwoner met de titel “Angst is
een slechte raadgever” wat wij hieronder hebben geplaatst op onze
IVI pagina spreekt ons erg aan. De
inwoner van dit artikel wil ons er op
wijzen dat we in oplossingen moeten denken en elkaar gaan helpen
in plaats van elkaar in de weg te lopen. IVI ondersteunt dit van harte
en wil hier graag een oproep doen
aan alle inwoners. Laten we ons satot een paar weken geleden nog men sterk maken voor elkaar. IVI
druk over maakte en waar we over staat niet voor niets voor ‘Inwoners
elkaar heen vielen met onze eigen Voor Inwoners’.
belangen lijken nu relatief. Want
hoe belangrijk zijn energiebespa- Denk mee in oplossingen
ring, duurzaamheid, wonen, jeugd- IVI doet dan ook graag een beroep
zorg etc. in relatie tot onze gezond- op alle inwoners van De Ronde Veheid. Onze collectieve gezondheid nen om mee te denken. In plaats
van louter aan ons zelf te denken
wel te verstaan.
moeten we samen zoeken naar
Beroep op verantwoordelijkheid oplossingen. Een passieve houding is nu niet op zijn plaats. Elinwoners
We staan nu echt voor een veel gro- kaar tegenwerken en elkaar niets
tere uitdaging. Hoe gaan we hier gunnen is nu uit den boze. Hebt
door heen komen en hoe gaan we u wellicht een goed idee of initiadit overleven? Er wordt nu een heel tief en/of antwoorden op vragen
groot beroep gedaan op de verant- als: Hoe kunnen we elkaar en de
woordelijkheid van alle inwoners lokale overheid helpen en hoe orvan onze aardbol. Om het kleiner te ganiseren we dat? Laat het ons wemaken willen wij de inwoners van ten dan leggen wij uw ingestuurDe Ronde Venen dan ook oproe- de mogelijke oplossingen graag
pen om alle tegenstellingen die we voor aan daarvoor in aanmerking
hebben even te laten voor wat het komende partijen. Hoe mooi zou
is. Laten we ons als inwoners ook het zijn als we samen met de lohier in onze gemeente verenigen kale overheid, maatschappelijke
en samen optrekken. Vertrouwen partners, lokale omroep en inwoop onze landelijke en lokale over- ners kunnen optrekken tegen het
heid. Even het individualisme wat corana-virus. Hoe mooi zou het
langzaam in veel van ons is gekro- zijn als we hier samen uitkomen
pen aan de kant schuiven en inwis- en sterker uitkomen als samenleselen voor samenkracht. Opkomen ving. Het begin van misschien wel
een nieuw tijdperk waar participavoor ons gezamenlijk belang.
tie een belangrijk onderdeel is van
Algeheel belang voor eigen
onze economie en maatschappij.
Samen komen we verder!
belang
Het is misschien voor velen onder
ons wel even wennen, want in ons Laat het ons weten via het
systeem staat eigen belang vaak IVI e-mailadres:
voor het algeheel belang. Het gro- info@inwonersvoorinwoners.nl

Kritiek op overheid
Ook is er vooral kritiek op de leiding/overheid te horen. Moeten
nu echt alle evenementen wel gestopt worden? Waarom de scholen dan niet dicht? In het onderwijs waren ze vooral boos opdat
ze nu gebruikt worden als oppas
in plaats van onderwijs te geven.
Is deze kritiek terecht of moeten
we eerst eens bij onszelf te raden
gaan?

Elkaar helpen
We kunnen ook zorgen dat we
de kwetsbaren gaan helpen omdat ze geen boodschappen kunnen doen. Juist aanbieden om die
boodschappen voor hen te doen
en dan niet in één keer voor de
hele maand, maar gewoon morgen weer. Zo houden de winkels
de schappen goed gevuld en zorgen we dat we allemaal gewoon
voldoende in huis hebben. Als we
toch niet meer naar de sportwedstrijden mogen en zelfs niet meer
kunnen trainen, hebben we ook
meer tijd om elkaar te helpen. Het
is natuurlijk ook hartverwarmend
om te zien dat dit op allerlei manieren ook gebeurt, Maar laten
we zorgen dat we helder blijven
denken en luisteren naar de adviezen die met alle overwegingen
genomen worden.

der Wilt) kwamen waar inwoners
de krant kunnen ophalen. Dit
wordt erg gewaardeerd door de
inwoners van Abcoude en Baambrugge. De Nieuwe Meerbode
speelt daar ook op in door steeds
meer nieuws over de kernen te
dere kant van de A2. In Abcoude plaatsen. Daarmee geeft de Nieuen Baambrugge werd deze krant we Meerbode wat IVI betreft echt
namelijk niet bezorgd. Bij de sa- de krant te willen zijn voor en van
menwerking tussen IVI en de de inwoners. De maandelijkse
Nieuwe Meerbode kwam dit punt IVI-pagina is daar natuurlijk ook
ook ter sprake. IVI heeft er toen een bevestiging van. Ander goed
voor gezorgd dat er afhaalpunten nieuws hierover is dat er zich inin Abcoude (Angstelborgh en Su- woners hebben gemeld die de
permarkt Koot) en Baambrugge bezorging voor hun rekening wil(De Vijfbogen en Dagwinkel van len nemen en nu wekelijks de

krant meenemen omdat ze toch
al voor werk-woon verkeer naar
Abcoude of Baambrugge rijden.
Een staaltje inwonerssamenwerking waar inwoners voor inwoners precies voor is bedoeld. Samen kom je verder!

is natuurlijk ook een goed middel om een beetje te relativeren,
Maar na de mededeling van premier Rutte, dat er per direct draconische maatregelen nodig waren. Bleek dat er onder de Nederlanders toch veel angst is.
Hamsteren
Toen de angst kwam zijn inwoners vrijwel op hetzelfde moment
gaan hamsteren. Psychologen
geven aan dat dit een oeroud mechanisme is wat bij de mens thuis
hoort. Want we denken/dachten
straks zitten we allemaal opgesloten en mogen we geen bood-

schappen meer doen. Het gevolg
is natuurlijk niet helpend voor de
samenleving. De winkels zijn leeg
en er is zowel een tekort aan personeel als aan logistieke oplossingen. Om de winkels voor iedereen op elk moment op een goed
niveau te krijgen. Er is meer dan
voldoende voor iedereen, maar
wij zorgen zelf voor chaos.

Inwoners bezorgen krant aan de andere kant van de A2

Abcoude en Baambrugge
blij met Nieuwe Meerbode
Een mooi voorbeeld van wat IVI
(Inwoners Voor Inwoners) kan betekenen voor inwoners als we als
inwoners gaan participeren is de
bezorging van de Nieuwe Meerbode in Abcoude en Baambrugge. Tot voor een paar maanden
geleden was deze inwonerskrant
niet te lezen in de woonkernen
van De Ronde venen aan de an-

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

Participatie, Regie,
Vertrouwen & Communicatie

De gevolgen en ontwikkelingen van de decentralisatie worden nu
versneld aan de samenleving duidelijk gemaakt. Het is de bedoeling dat inwoners meer regie gaan nemen over hun eigen leefomgeving en dat inwoners meer betrokken zijn met de directe omgeving. Het Coronavirus zet alles in een ander daglicht.
Samen doen
Nu stap voor stap de coronacrisis als keiharde werkelijkheid bij ons Nederlanders binnenkomt, realiseren wij ons dat er andere normen en
waarden gaan gelden. We worden ons bewust dat we anders moeten
gaan denken en doen. Zowel maatschappelijk als economisch is dit van
het grootste belang. Wat steeds belangrijker wordt is dat we gaan beseffen dat we dit vooral samen moeten doen. Niet meedoen, economisch denken en/of individualistisch optreden zijn geen opties meer.
Communicatie en Regie
In eerste instantie is communicatie en transparantie wel belangrijk. We
moeten goed geïnformeerd worden wat we wel en niet mogen en zelfs
in deze onrealistische en onbekende situatie moeten doen. Met goede informatie en aanwijzingen van de overheid kunnen inwoners ook
daadwerkelijk de regie gaan nemen over de eigen situatie en omgeving. Met klem moet daarbij opgemerkt worden dat regie over eigen
situatie niet betekend dat men egoïstisch te werk moet gaan en louter
aan zichzelf moet denken. In tegendeel zelfs! Wij als inwoners krijgen
de regie, hoe wij samen dit grote gevaar te lijf moeten gaan. Wat IVI betreft is daarom hier het woord samenkracht eigenlijk veel meer op zijn
plaats dan zelfregie.
Vertrouwen en verantwoordelijkheid
Het zal duidelijk zijn dat het woord vertrouwen hier dan ook essentieel
is. We moeten nu elkaar blind kunnen vertrouwen dat we samenwerken voor het grotere belang van ons allemaal. Vertrouwen in elkaar en
in de overheid. Als er dan van bovenaf duidelijk kaders worden aangegeven, hebben wij als inwoners wel de verantwoordelijkheid om hier
gehoor aan te geven. Vervolgens moeten wij de regie nemen en zorgen voor elkaar. Nu elkaar niet kunnen vertrouwen, eigenwijs zijn, niet
gehoorzamen of zelfs gaan tegenwerken is letterlijk en figuurlijk dodelijk. Laten wij nu even niet denken wij dat wij als inwoners het wel beter weten dan de specialisten? De besluiten die men in goed overleg
en wel overwogen van bovenaf neemt zijn duidelijk en uitvoerbaar. De
communicatie is prima. Het is ons als inwoner helder en transparant
gemaakt waarom de besluiten genomen zijn. We moeten ze daar nu
echt in vertrouwen. Ze ook niet veroordelen op besluiten die later wellicht beter hadden gekund. We leren namelijk nu elke dag en elke dag
is de situatie anders. We hebben samen één belang. We moeten door
de Coronacrisis komen zonder al teveel schade. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben we nu allemaal.
Participatie en specialisten geloven
Participatie betekent actieve deelname. Dat lijkt nu de opdracht aan
ons allemaal. We moeten allemaal ons steentje bijdragen en soms worden er zelfs offers van ons gevraagd. Vertrouwen blijft hierbij het toverwoord ook al is dit voor ons al lang geen vanzelfsprekendheid meer.
Er komen van dag tot dag steeds meer berichten over de reden waarom men tot bepaalde keuzes gekomen is. Specialisten zijn van mening
dat het virus niet meer tegen te houden is en dat er voor gezorgd moet
worden dat de zorgspecialisten niet overladen worden met te veel
ziekte gevallen tegelijk. Kortom het is van belang dat de zorgvraag niet
overbelast wordt. Met alle gevolgen van dien, die we waarschijnlijk nog
niet eens kunnen overzien. Als we de specialisten moeten geloven (en
dat moeten we gewoon) dan is het van belang dat eerst 60-tot 70% van
de bevolking met het virus in aanraking moet komen om voor immuniteit te kunnen gaan zorgen. Pas dan ook zullen we meer te weten komen over het virus de laatste stap in dit proces is hoe we dan zo spoedig mogelijk een vaccin kunnen ontwikkelen.
De belangrijkste les
De belangrijke les die we nu al kunnen trekken is toch wel dat onze
gezondheid belangrijker is dan wat dan ook. Op ieder niveau zal nu
duidelijk zijn dat alles daar aan ondergeschikt is. De economie stopt
als onze gezondheid in gevaar komt. Wellicht hebt u dit als individu al
eens meegemaakt wanneer u persoonlijk een levensbedreigende ziekte heeft moeten doorstaan. Alles werd dan waarschijnlijk relatief en
was overleven het belangrijkste. Mensen die dit hebben meegemaakt
kijken na zo een periode ook anders naar de wereld en hebben een
andere levensopvatting. Andere normen en waarden. Natuurlijk moet
een economie ook blijven draaien. Beide zijn dan ook van belang, maar
eerst zullen we gezond moeten zijn om de economie gaande te kunnen houden. Andersom werkt dat niet zo. Als we de economie op orde
hebben blijft niet vanzelfsprekend de gezondheid op orde. Deze les zit
nooit in de planning maar overkomt ons.
Laten we hier van leren
Dat de beleidsbepalers hier dan ook rekening mee gaan houden in de
toekomst lijkt IVI een logisch vervolg. Eén van die veranderingen zal
moeten zijn dat we de economische waarde van de saamhorigheid in
de samenleving op waarde moeten schatten. Hier is geen verdienmodel van te maken en kost uiteindelijk gewoon geld. De economie zal
een bijdrage moeten leveren op een verantwoordelijke maatschappelijke manier. Duidelijk moet zijn dat we de samenleving niet meer zo
makkelijk moeten laten ontwrichten. Hoe we dit precies moeten gaan
oplossen is voor later zorg. Voor nu is het te hopen dat we met elkaar
deze crisis tot een goed einde weten te brengen. Met als motto:
SAMEN KOM JE VERDER

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
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Gemeenten luiden noodklok over
crisis in de sierteelt
Katwijk zitten de Royal Flora Hollandvestigingen, de handelsbedrijven en heel veel kwekers.

Regio - De gemeenten Westland,
Aalsmeer, Uithoorn en Katwijk
zien door de coronacrisis een ongekende economische klap in de
sierteelt aankomen. Zonder vele andere gedupeerden te kort
te doen, vragen de burgemeesters van genoemden gemeenten
aandacht voor de sierteeltsector.
In en rond Westland, Aalsmeer en

Burgemeester Bouke Arends: “De
sierteelt is een belangrijke drager van onze lokale economie
en meer dan 30 procent van de
werkgelegenheid komt op het
conto van de sierteelt. Het wegvallen van de afzet in binnen- en
buitenland betekent een omzetverlies van 20 miljoen per dag
en 400 miljoen per maand. Zonder steunmaatregelen zal een
zeer groot deel van de bedrijven
in ernstige problemen geraken.
Als burgemeester van Westland
doe ik daarom met mijn collega’s
van Aalsmeer, Uithoorn en Katwijk een dringende oproep aan
het kabinet om de sierteeltsector
met tijdelijke maatregelen door
deze ongeëvenaarde crisis heen
te leiden.”
Voortbestaan
Volgens burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer, die ook
spreekt namens zijn collega Pie-

ter Heiliegers van Uithoorn/De
Kwakel, staat het voortbestaan
van de bedrijven op het spel. “Het
voorjaar is normaal gesproken
een piekperiode. De omzet van
bedrijven in deze periode zal een
fractie bedragen van de omzet in
dezelfde periode vorig jaar. Veel
werknemers dreigen hun baan
te verliezen. Voor veel bedrijven,
zowel kwekers als handelsbedrijven, dreigt zonder tijdelijke crisismaatregelen een faillissement.”
Volgens de burgemeesters hebben naast het kabinet de banken
een belangrijke rol. “In de laatste 75 jaar hebben we geen crisis
meegemaakt die met de Coronacrisis te vergelijken is. De banken kunnen gebruik maken van
de extra middelen die de ECB beschikbaar stelt voor noodkredieten. Daarvoor is borgstelling van
de rijksoverheid nodig”
Diep geworteld
Burgemeester Cornelis Visser van
Katwijk benadrukt het belang
van de veiling voor de lokale gemeenschap. “De sierteelt is diep

geworteld in onze lokale samenleving. In veel families werkt de
een op de veiling, een tweede bij
een kweker en een derde bij een
exporteur. Daarmee heeft de huidige crisis een impact op het hele dorp.”

Onze allerbeste
Coach Ron Coert

Zowel de lokale, provinciale als
de rijksoverheid hebben de afgelopen periode volop geïnvesteerd in het optimaliseren van
de infrastructuur rond de locaties
van Royal FloraHolland. Dat is gedaan vanwege de grote economische betekenis. Als de sector
niet overeind gehouden wordt,
worden die investeringen teniet
gedaan. Dat mag niet gebeuren. Welvaart en welzijn van onze burgers staat op het spel. Vanwege de concentratie van de hele keten worden de bedrijven en
de werkgelegenheid in onze gemeenschappen extra getroffen.
Zonder noodmaatregelen is het
risico zeer groot dat er onherstelbare schade wordt geleden. Dat
vraagt om acute maatregelen van
het Kabinet.

Ter nagedachtenis van onze Coach Ron Coert, hebben zijn
(oud) voetballers en vrienden geld ingezameld voor het ThamerThuis in de Kwakel waar Ron in alle rust, liefdevol van zijn
hechte familie en vrienden afscheid heeft kunnen nemen.
Dankzij vele tientallen vrijwilligers van deze stichting heeft dit
op een warme, menselijke en waardige manier kunnen plaatsvinden. Een bedrag van 1.000 euro is naar de Stichting overgemaakt:

Als burgemeesters en lokale gemeenschappen van Aalsmeer,
Uithoorn, Katwijk en Westland
zijn we trots op de sierteelt en
voelen we ons daarmee sterk verbonden.

Bijeenkomst Jeugdbeleidsplan uitgesteld
Regio - D66 De Ronde Venen stelt
de bijeenkomst van 19 maart over
het Jeugdbeleidplan uit. De grote belangstelling voor het onderwerp geeft aan, dat deze bijeenkomst door velen werd gewaardeerd. Met de ontwikkelingen betreffende het covid 19 virus hebben wij echter besloten om de bijeenkomst uit te stellen. “Voorkomen is beter dan genezen, ook in
dit geval” zegt D66 raadslid Thij-

opgeschrikt door een enorme
knal. Toen buurtbewoners poolshoogte gingen nemen zagen zij
een enorme vuurzee op de parkeerplaats. Een pick-up stond volRegio – Vorige week woensdag- ledig in brand. De snel aanwezige
nacht zijn er twee auto’s totaal uit- brandweer kon niet voorkomen
gebrand. Eenmaal in Mijdrecht en dat de auto volledig uitbrandde.
een uurtje later in Vinkeveen. Van Ook een andere geparkeerde aubeiden branden is de oorzaak nog to liep nog brandschade op. Een
niet bekend. De politie heeft het uur later was het weer raak, nu in
in onderzoek. Omwonenden van Vinkeveen. Een naast de brandde Weegbree werden rond 02.30 weerkazerne geparkeerde auto
opgeschrikt uit hun slaap door branden daar ook volledig uit.

Vrachtwagenchauffeur
overleden na beknelling
Regio - Op de bouwplaats aan de
Futenlaan in Vinkeveen, heeft vrijdagmiddag een ernstig bedrijfsongeval plaatsgevonden waarbij een
man is overleden. De man is door
nog onbekende oorzaak tussen
twee muren doorgevallen en kwam
daarbij op een vrachtwagentrailer terecht. De hulpdiensten rukten

massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De brandweer heeft de
man kunnen bevrijden door middel
van speciaal gereedschap en startte direct een reanimatie. Helaas
kwam de hulp te laat en overleed
hij ter plaatse aan zijn verwondingen. Over de identiteit van de man
is nog niets bekend gemaakt

Handen uit de mouwen
tijdens Boomfeestdag
Regio - Met het zonnetje op het
gezicht en de voeten in de modder zijn op 11 en 12 maart allerlei activiteiten in het kader van
de Boomfeestdag uitgevoerd.
Onze burgemeesters, David Molenburg, Lucas Koorn en Sanne
Wigt waren aanwezig bij de knoten snoeiactiviteiten in het Speelwoud in Wilnis. Leerlingen van
basisschool het Vlinderbos zijn,
al zwerfafval prikkend, naar deze locatie gekomen. Na een introductiegesprekje over het nut van
snoeien en knotten, gaven de
burgemeesters het goede voorbeeld door de eerste takken te
snoeien. Maar niet alleen in Wil-

Autokrakers
slaan toe
Regio - In de nacht van donderdag
op vrijdag zijn er in Wilnis meerdere auto’s opengebroken. De daders
hadden het gemunt op de airbags.
Sommige zijruiten lagen aan diggelen terwijl er bij andere waren ze

via de motorkap binnengekomen.
Één gezin uit Wilnis is extra zwaar
getroffen; bij hen waren beide auto’s doelwit van de krakers en ook
vorig jaar waren zij al slachtoffer.
De politie zoekt getuigen en roept
inwoners op alert te zijn. Zij vragen
ook altijd aangifte doen om zo een
beter beeld te krijgen van de criminaliteit. Heeft u iets gezien, bel dan
met de politie via 0900-8844.

nis, ook in De Hoef, bij de Trasmolen en het Wickelhofpark in
Mijdrecht en langs het Molmpad
in Vinkeveen is volop geknot en
zwerfafval opgeruimd.
De leerlingen van de basisscholen in Abcoude zouden bollen
gaan poten. Maar door alle neerslag van de afgelopen tijd was de
plantlocatie te nat. De activiteit is
een paar weken uitgesteld. En de
leerlingen van de Ichthusschool
in Baambrugge gaan 27 maart
nog aan de slag bij de IJsbaan..
Het streven om tijdens Boomfeestdag samen te zorgen voor
een groene en schone omgeving
heeft hiermee vorm gekregen.

Regio - Op zondag 8 maart werd
het wedstrijdteam van ZPV De
Amstel verwacht in het Noorderparkbad te Amsterdam voor deel
3 van de Vijfkamp. In deze competitie zwemmen zij tegen teams
uit Woerden, Diemen, Nieuwkoop
en Alphen a/d Rijn. Om 15:00
uur stonden de nerveuze jongste wedstrijdzwemmers klaar
voor het eerste programma, een
gemengde estafette 4 x 50 meter schoolslag. Zij kwamen uit tegen De Meeuwen Diemen en ZPC
Woerden. Al snel lagen de fanatieke minioren ver voor op de andere
2 teams en zo werden ze met gemak 1e op dit onderdeel!

mogen het startblok op voor de
100 meter wisselslag. Ook in dit
programma deden zij het goed,
evenals op de 100 meter vrije slag.
Een gouden én zilveren medaille voor Sander Verbaan en keurige PR’s voor een aantal van onze meiden met een gedeeld 3e
plek voor Nora de Hollander. Dan
de nek-aan-nek race tussen Hero de Vries en Ruben Verbaan. Zij
zwommen samen in 3 programma’s en finishen met enkele honderdsten van een seconde verschil. Dit resulteerde uiteindelijk
in 2 gouden en 1 zilveren medaille voor Hero en 1 gouden en 2 zilveren medailles voor Ruben! Hele
knappe prestaties verder nog van
Dames
Nikki Hazeleger, die een bronzen
De dames en heren senioren medaille haalt op de 50 meter rugzwemmen vandaag 3 afstanden, slag. Beau Kruyswijk laat haar coneen 200 meter schoolslag,100 me- currenten ver achter zich en haalt
ter vrije slag en de 50 meter rug- goud op de 100 meter vlinderslag. Er worden veel mooie PR’s slag. En Emma Tromp, die zich tusgezwommen en we sluiten de- sen alle veel grotere meiden naar
ze programma’s af met 2 gouden een 3e plek toe zwemt op de 100
en een zilveren medaille voor Nick meter vrije slag en ook nog zilver
Sijmons, 2 x goud voor Romy Ver- haalde op de 50 meter vlinderslag.
hagen en brons en zilver voor Iris De middag werd afgesloten met 2
van der Moolen.
estafettes. Dames en heren zwemmen een 4 x 50 meter schoolslag.
Jongens/meisjes
In beide spannende races halen zij
De jongens en meisjes junioren een knappe 2e plaats!

Kooyman sierbestrating/
tuinhout sponsor KDO C1

Regio - De jonge dames van KDO
C1 spelen sinds enkele weken in
de inbraak heeft de dief zich waar- prachtige nieuwe tenue’s. Kooyschijnlijk verwond, agenten trof- man BV sierbestrating & tuinhout
fen op verschillende plekken bloed uit De Kwakel heeft deze dames
aan. Drie dagen later, op zondag 15 in het nieuw gestoken. Het zaalmaart, is om vier uur in de vroege seizoen loopt op een aparte maRegio – Op donderdag 12 maart ochtend een 50-jarige inbreker in nier ten einde maar met een geom half acht in de ochtend werd Amstelveen op heterdaad betrapt. deelde 3e plaats kunnen de daontdekt dat er was ingebroken in In zijn woning werden behoorlijk
een bedrijfspand in de Arthur van veel goederen aangetroffen die
Schendellaan te Uithoorn. Om bin- van diefstal afkomstig waren, ook
nen te komen is een ruit ingesla- spullen uit het bedrijf in Uithoorn.
gen. Het gehele pand is doorzocht Het onderzoek is nog in volle gang.
en gestolen zijn diverse laptops, De man is aangehouden en moet
autosleutels en mappen. Tijdens zich verantwoorden bij justitie.

Inbreker
aangehouden

Draagt u ook het ThamerThuis een warm hart toe?
Donaties en giften zijn van harte welkom.
NL75 RABO 0378 5152 09
Ten name van stichting Vrienden van ThamerThuis.

Zwem en Polovereniging
De Amstel

men Klinkhamer “hoe jammer wij
het uitstel ook vinden, ook op dit
gebied willen we een goed voorbeeld geven”. Toch biedt dit uitstel
ook andere mogelijkheden. “Als
diegene die toch graag met ons
over dit onderwerp van gedachten
willen wisselen, ons een mail sturen, dan nemen wij contact op om
een afspraak te maken” zo vervolgt
Klinkhamer. “Het gaat immers om
de mensen, niet om de organisatie”.

Twee
autobranden

Dank voor de warme goede zorgen van onze allerbeste coach,
de heer R.H. Coert”.
Namens zijn (oud) voetballers en vrienden.

mes positief vooruitzien op het
komende buitenseizoen.
In dit 2e gedeelte staan de dames
op plekje nummer 1 en gaan ze er
in de laatste wedstrijden alles aan
doen om de 4 punten voorsprong
te behouden en mogelijk zelfs uit
te breiden. Zet ‘m op dames en ga
voor het kampioenschap!

Auto gestolen
Regio – Op donderdag 12 maart is
tussen drie uur ’s nachts en half negen in de ochtend een auto gesto-

len uit de Arthur van Schendellaan
te Uithoorn. Het betreft een Audi
A2, zwart van kleur en met kenteken
63-FZ-GP. Wie meer informatie heeft,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.
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Een voorbeeld hoe het er uit kan komen te zien

480 (tijdelijke) woningen bij het Veenweidebad

Wethouder Kroon is nu aan zet

Eerste plan voor extra woningen is
binnen bij de gemeente
De Ronde Venen - Nadat de gemeenteraad op donderdag 5
maart 2020 unaniem de Verkenning Ruimte en Wonen had vastgesteld, een voorstel en ambitieuze plan van wethouder Rein
Kroon om 2.800 woningen voor
eigen inwoners te bouwen en
2.000 woningen voor gezinnen
van buitenaf, lag er binnen 1 week
al een plan bij de gemeente voor
de bouw van 480 tijdelijke woningen voor een periode van 15 jaar,
op een perceel weiland naast het
Veenweidebad te Mijdrecht. Er is
gekozen voor tijdelijke woningen
omdat deze woning door middel
van unitbouw snel gebouwd kunnen worden. Bovendien gaat de
vergunningverlening voor tijdelijke woningen vele malen sneller,
en kunnen deze tijdelijke woningen met een reguliere procedure binnen een proceduretermijn
van 8 weken verleend worden
(die eventueel met max. 6 weken
verlengd kan worden).

De indeling

Op dit terrein zouden de woningen moeten komen

(zie afbeelding). Het initiatief is
passend in het ruimtelijke beleid
van de provincie Utrecht dat aangeeft dat twee derde van het woningbouwprogramma binnen de
actuele rode contouren gerealiseerd dient te worden.

ambitie is om voor 2040 circa
2.000 extra woningen te bouwen
bovenop de groeiprognose van
2.800 huishoudens.

Croonstadtlaan en
Adelhof voor senioren
Momenteel zijn er nog veel starWoonvisie 2025 - gemeente
ters en alleenstaanden in stuDe Ronde Venen
dio’s en appartementen in bijVolgens de Woonvisie van ge- voorbeeld de Croonstadtlaan en
meente De Ronde Venen zijn wo- bij Adelhof te Mijdrecht gehuisningzoekenden in De Ronde Ve- vest. Door elders woningen voor
nen gemiddeld 8,2 jaar ingeschre- starters en alleenstaanden te reven bij Woningnet voordat ze een aliseren ontstaat ruimte om vrijwoning krijgen. Van de 8.582 wo- komende studio’s en apparteningzoekenden in 2016 waren op menten in te zetten voor de huisdat moment 821 actief woning- vestiging van senioren die dichtzoekend, en 598 daarvan star- bij winkels en (sociale- en zorg-)
ters. De leeftijdsgroep van 23 tot voorzieningen willen wonen, in
35 jarigen is met 52% de grootste plaats van aan de rand van het
groep van de actieve woningzoe- dorp.
kenden, aldus de Woonvisie 2025
die op 16-09-2017 in werking is Voorbeeldwoningen
getreden. Het is inmiddels 2020, Er wordt gedacht aan een woonen het aantal woningzoekenden concept voor één- of tweeperis alleen nog maar toegenomen, soonshuishoudens,
bestaanen zal naar verwachting de ko- de uit woonruimte met woonka50% sociale huurwoningen
mende jaren nog fors toenemen. mer / keuken, slaapkamer (ruimGemeente De Ronde Venen heeft
te voor een royaal tweepersoonsop 5 maart 2020 besloten dat bij 1e Wijziging Woonvisie 2025
bed), douche, toilet en balkon of
elk nieuwbouwproject het aan- Op donderdag 5 maart 2020 is buitenruimte.
deel sociale huurwoningen mi- de ‘1e Wijziging Woonvisie 2025’ De woningen zijn stapelbaar, zeer
nimaal 30% te bedragen. Dit pro- door de gemeenteraad vastge- goed geïsoleerd en voldoen aan
ject zet in op 50% sociale huur- steld.
de nieuwste eisen voor permawoningen, waarbij wordt inge- In de gewijzigde woonvisie is nente woningen (Bouwbesluit).
zet op de realisatie van bijvoor- aangegeven dat het voor de labeeld zgn. ‘tiny houses’, jongeren- ge middeninkomens makkelijker Procedure
en studentenhuisvesting, wonin- moet worden om een betaalba- Via de Wabo en het daarbij begen voor starters en alleenstaan- re woning te vinden. Vandaar dat horende Besluit omgevingsrecht
den, statushouders, arbeidsmi- bij woningbouwprojecten van- (Bor) kan snel worden ingespeeld
granten etc.
af 50 woningen, naast de sociale op de vraag om snel tijdelijke wowoningbouwopgave, aanvullend ningen te realiseren door tijde45.000 m²
ten minste 15% in de middeldu- lijk af te wijken van het bestemDe planlocatie (met een opper- re huur (danwel sociale koop) ge- mingsplan. Dit is geregeld in de
vlakte van ca. 45.000 m²) is een realiseerd moet worden.
zogeheten ‘kruimelregeling’ (artilocatie die centraal binnen ge- Tevens is in de gewijzigde woon- kel 2.12, lid 1, onder a, sub 2 Wameente De Ronde Venen is ge- visie vermeld dat om tegemoet te bo). De ruimtelijke ontwikkelinsitueerd. De locatie is gelegen komen aan de vraag naar huur- gen die via de kruimelregeling
naast het zwembad (Optisport appartementen bij nieuwbouw mogelijk worden gemaakt staan
Veenweidebad), sportschool (Op- ingezet wordt op dit woningtype. opgesomd in artikel 4 van bijlage
tisport Health Club De Ronde Ve- Bij elk nieuwbouwproject dient II bij het Bor.
nen) en bowlingcentrum (Bow- het aandeel sociale huurwonin- Vergunningverlening op basis
ling Mijdrecht), en een bedrijven- gen minimaal 30% te bedragen, van bijlage II, artikel 4 van het
terrein alwaar zowel bedrijven als het ingediende initiatief naast Besluit omgevingsrecht (de zgn.
woningen aanwezig zijn. Boven- het zwembad zet in op 50% soci- ‘kruimelgevallenregeling’) is een
dien is er een bushalte op loopaf- ale huur.
reguliere procedure met een prostand aanwezig.
ceduretermijn van 8 weken, die
Ruimtelijke verkenning wonen met max. 6 weken verlengd kan
Rode contour
Op donderdag 5 maart 2020 worden.
De planlocatie is gelegen binnen heeft de gemeenteraad van De Nu zien wat de wethouder en de
de rode contour van de gemeen- Ronde Venen de Ruimtelijke ver- raad hiermee gaan doen. Wordt
te én provinciale structuurvisie kenning wonen vastgesteld. De vervolgd.

Ingrijpende maatregelen
tegen Corona

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.
Scholen en kinderdagverblijven
sluiten tot en met maandag 6
april. Datzelfde geldt voor eet- en
drinkgelegenheden en sport- en
fitnessclubs. Ook voor onze algemene begraafplaats zijn (landelijke) maatregelen genomen. Via
www.uithoorn.nl houden wij u op
de hoogte van alle lokale maatregelen.

Meer informatie?
Het kan zijn dat bovengenoemde
maatregelen door recente ontwikkelingen al weer verouderd is. Voor
de meest actuele informatie over
het coronavirus verwijzen wij u naar
de RIVM-website (www.rivm.nl) en
voor reizigers op de website van het
LCR (www.lcr.nl). Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer beschikbaar: (0800) 13
51. Meer informatie over de rol van
de GGD Amsterdam, is te vinden op
de website van GGD Amsterdam.

CO L O F O N

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
0297-513111
ma., di., wo., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

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

Klant Contact
Centrum/receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Burgerzaken

(reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen)

Alleen met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

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

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

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

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. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds

Vraag vóór 24 maart 2020 subsidie aan bij het Burgemeester
Kootfonds. Kijk voor alle informatie en het aanmeldformulier op
www.uithoorn.nl.

Scholen en gemeente
slaan handen ineen om
leerkrachten te werven
De gemeente en de negen basisscholen in Uithoorn en De Kwakel
slaan de handen ineen en beginnen met een campagne om leerkrachten te werven. Dat is hard
nodig, alle scholen staan te springen om extra juffen en meesters
voor de klas. Om kinderen iedere dag goed onderwijs te geven,
zijn meer leerkrachten met hart
voor het onderwijs nodig. Kinderen hebben recht op goede juffen en meesters om ze zo goed
mogelijk voor te bereiden op hun
toekomst.
Verschillende doelgroepen
De campagne richt zich op verschillende doelgroepen, waaronder leerkrachten die ooit het onderwijs uit zijn gegaan of toentertijd geen baan konden vinden,
maar ook leerkrachten die met
vervroegd pensioen zijn gegaan.

Ook zijn jongeren een doelgroep
in deze campagne.
Meer informatie
Wie meer informatie wil over het
beroep, denk aan loopbaanperspectief, salaris, mogelijkheden
voor herintreders en hoe word je
leraar, kan kijken op de landelijke
website www.rijksoverheid.nl met
als zoekopdracht ‘werken in het
onderwijs’. Wie meer informatie
wil, kan ook een mail sturen naar
communicatie@duoplus.nl met als
onderwerp ‘campagne onderwijs’.

Toegankelijkheid gemeentehuis
Uithoorn tijdens coronavirus
Het gemeentehuis blijft vooralsnog toegankelijk, maar u kunt alleen op afspraak terecht. De vrije
inloop op de woensdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur bij Burgerzaken en het Sociaal Loket vervalt
hier dus ook mee. De woensdag
avondopenstelling op afspraak
blijft uiteraard bestaan.
De maatregelen hebben gevolgen
voor onze dienstverlening:

•

•

Er zijn minder beschikbare afspraakmomenten. Maak alleen
een afspraak dat echt nodig is
of als het spoed heeft. Kom alleen naar uw reeds gemaakte
afspraak als dit noodzakelijk is
of spoed heeft en u zelf geen
verkoudheidsklachten heeft.
De wachttijd aan de telefoon bij
het Klantcontactcentrum is langer. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Enquête afvalinzameling
Zo min mogelijk afval creëren
en dat wát we aanleveren goed
scheiden. De gemeente wil deze
opdracht samen met haar inwoners oppakken en heeft een aselecte enquête uitgezet onder haar
inwoners. Doel van de enquête is
om de input van inwoners als advies mee te geven in de besluitvorming van de gemeenteraad
voor toekomstig beleid.
Uitdaging
In 2019 bood een inwoner van Uithoorn en De Kwakel gemiddeld
via de containers voor restafval en
het scheidingsdepot ruim 225 kilo restafval aan. De uitdaging is dit
te verlagen. Er ligt een landelijke
doelstelling voor de korte termijn
voor het aanbod van huishoudelijk
restafval: per 2020 maximaal 100
kilo per inwoner per jaar, per 2025
nog maar 30 kilo per inwoner per
jaar. De rijksoverheid werkt aan
een circulaire economie in 2050

en heeft alle gemeenten in Nederland de opdracht gegeven
om de hoeveelheid restafval, dat
verbrand wordt, drastisch te verminderen én het aangeboden afval goed te scheiden. Dit gebeurt
onder het motto: “Van Afval Naar
Grondstof” (VANG).
Enquête
Heeft u een brief over de enquête
afvalinzameling ontvangen? Dan
bent u willekeurig geselecteerd uit
het BRP. Wij vragen u vooral deze enquête in te vullen. Wij willen
graag uw mening weten. De enquête kunt u invullen tot met 27
maart.

Feestdagen en aangepaste
openingstijden
gemeentelijke diensten
•
•
•
•
•
•
•

oede vrijdag vrijdag 10 april 2020 gesloten,
scheidingsdepot open
2e Paasdag maandag 13 april 2020 gesloten
Koningsdag maandag 27 april 2020 gesloten
Maandag 4 mei (verplichte vrije dag
Dodenherdenking 4 mei 2020, scheidingsdepot open
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 gesloten
Dag na Hemelvaart (brugdag vrijdag 22 mei 2020
gesloten, scheidingsdepot open
2e Pinksterdag maandag 1 juni 2020 gesloten

Berichtgeving uit naam
burgemeester Amsterdam
In de berichtgeving rond het coronavirus op bijvoorbeeld onze gemeentelijke website kan het voorkomen dat er uit naam van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een bericht geplaatst
wordt. Wij snappen dat dat verwarring kan geven. De reden hiervoor
is dat Femke Halsema de voorzitter is van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar onze gemeente onder valt. Er is besloten dat zij als voorzitter de leiding heeft in deze crisis. Uiteraard
werkt zij heel nauw samen met de

burgemeester van de gemeente
Uithoorn, Pieter Heiliegers.

Evenement ‘Iedereen doet
mee!’ uitgesteld
Het evenement ‘Iedereen doet
mee ’ dat op 4 april gehouden
zou worden op initiatief van de
gemeente, kan vanwege het coronavirus niet doorgaan. De gemeente laat weten dat het evenement op een andere, nog nader te
bepalen, datum wordt gehouden.
Wethouder Ria Zijlstra: ,,Het is uiteraard enorm jammer dat we het
gratis evenement moeten uitstellen. We moeten nu mensen teleurstellen en dat is nooit leuk.
Maar de bestrijding van het coronavirus gaat voor. Onze gezondheid is het belangrijkst. We beloven, samen met onze mede-or-

ganisatoren Uithoorn voor Elkaar,
het Partcipatieplatform Sociaal
Domein, SUB (Stichting Uithoorn
in Bedrijf), Crea en de Rabobank,
dat van uitstel geen afstel komt.”

Commissie- en raadsvergaderingen zonder publiek
Om het democratisch proces niet
te veel te verstoren gaan de commissie- en raadsvergaderingen
in Uithoorn vooralsnog door. Wel
is besloten dat de publieke tribune dicht blijft. De perstribune blijft
geopend, zodat journalisten hun
functie om inwoners onafhankelijk

te informeren, kunnen blijven uitvoeren. De commissies en de raad
bespreken alleen de hoogstnoodzakelijke onderwerpen. Hiermee
wordt voor de commissies en de
raad ruimte gemaakt om regelmatig (ook) de actuele situatie rond
het coronavirus te bespreken.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
offici le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https //zoek.officielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet,
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening
moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat
‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
•
•

•

TER INZAGE
Vestiging voorkeursrecht. Vanaf 3 februari 2020 ter inzage. Inlichtingen
bij J. Correljé, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.
Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking, het ambtshalve actualiseren van de omgevingsvergunning’. De inrichting betreft een onbemand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknummer: 8838100. Ter inzage via loket.odnzkg.nl vanaf 20 februari 2020 tot
en met 2 april 2020.
Ter inzagelegging concept Koersplan Sociaal domein. Inzageperiode
vanaf 19 maart t/m 28 april 2020. Inlichtingen bij mevr. E. Sarphati, afdeling Samenleving (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2020-027921, Boterdijk 206B, het wijzigen bestemming gebruik bestaande bijgebouw naar Bed en Breakfast (ontvangen 08-03-2020);
• 2020-007886, langs het jaagpad, het plaatsen van golfbrekers (ontvangen 06-03-2020).
Uithoorn
• 2020-007921, Schoolstraat 26, het plaatsen van een nieuw kozijn in het
bijbehorend bouwwerk (ontvangen 05-03-2020);
• 2020-007900, Zijdelveld 55, het vergroten van de bestaande hotel (ontvangen 07-03-2020).

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

De Kwakel
• 2019-090666, Boterdijk 161, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
02-03-2020);
• 2020-017675, Boterdijk 142, het bouwen van een tuinkamer/ veranda
(verzonden 09-03-2020);
• 2019-089953, Drechtdijk 25, het herbouwen van de woning (verzonden
10-03-2020);
• 2019-099923, Noorddammerweg 45, het gedeeltelijk vervangen van
een bedrijfsruimte (verzonden 03-03-2020).

Uithoorn
• 2020-022319, Prinses Irenelaan 1 - 3, het plaatsen van reclame-uitingen (verzonden 26-02-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
• 2020-026945, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit, Reünie feest op 3 april 2020 (ontvangen 4-03-2020);
• 2020-026949, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit, Bokkentocht op 18 april 2020 (ontvangen 4-03-2020);
• 2020-026956, Kerklaan 16, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet tijdens Koningsdag op 27 april 2020 en Kermis de Kwakel op 8-09-2020
(ontvangen 4-03-2020);
• 2020-, Kerklaan, evenementenvergunning Koningsdag op 27 april 2020
(02-03-2020)
• 2020-025642, Kerklaan, evenementenvergunning Midzomeravondfestival op 20 juni 2020 (ontvangen 28-02-2020);
• 2020-024262, Egeltjesbos, melding voor het organiseren van de Dodenherdenking op 4 mei 2020 (ontvangen 25-02-2020).

Uithoorn
• 2020-026077, Marktplein 11, evenementenvergunning Koningsdag op
27-04-2020 (ontvangen 02-03-2020);
• 2020-024544, evenementenvergunning Avond4daagse van 12 t/m 15
mei 2020 (ontvangen 26-02-2020);
• 2020-027420, Koning Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit, Zanger op 13 maart 2020 (ontvangen 5-03-2020);
• 2020-027636, Koning Julianalaan 20, kennisgeving incidentele festiviteit, Zanger/DJ op 28 maart 2020 (ontvangen 5-03-2020);
• 2020-026790, Wilhelminakade 3, kennisgeving incidentele festiviteit,
Bokkentocht op 18 april 2020 (ontvangen 4-03-2020);
• 2020-024295, Ondernemingsweg 52e, exploitatievergunning escortbedrijf (ontvangen 21-02-2020).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2020-021279, Kerklaan 16, ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet
op 27 april 2020 -Koningsdag; 20 juni 2020 - Midzomeravondfeest en 8
september 2020 - Kermis De Kwakel (verzonden 4-03-2020).

Uithoorn
• 2020-021726, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornwerg,
Kofferbakmarkt op 5 april 2020 (verzonden 4-03-2020)

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
• 2020-021744,het plaatsen van reclameborden voor de Kofferbakmarkt
op 5 april 2020 (verzonden 4-03-2020).
• 2020-016468, Uithoorns Mooiste- de fietstocht op 5 april 2020 (verzonden 4-03-2020).
• 2020-019266, Arthur van Schendellaan 100a, verklaring van geen bezwaar “Iedereen doet Mee” op 4 april 2020 (verzonden 10-03-2020).
• 2020-014232, Harlekijneend, verklaring van geen bezwaar buurtbarbecue op 29 augustus 2020 (verzonden 11-03-2020).
• 2020-028145, plaatsen 20 driehoeksreclameborden van 16 t/m 22
maart 2020 voor de campagne ‘Landelijke Opschoondag’.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

TER INZAGELEGGING CONCEPT KOERSPLAN SOCIAAL DOMEIN
Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2020 ingestemd met
de conceptversie van het Koersplan Sociaal Domein 2020-2023. Op grond
van de inspraakverordening van de Gemeente Uithoorn ligt het concept
Koersplan Sociaal domein gedurende een periode van zes weken (t/m 28
april 2020) ter inzage in het gemeentehuis gedurende de openingstijden
van het gemeentehuis. Het adres van het gemeentehuis is Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Het concept Koersplan sociaal domein is een beleidsnota waarin de gemeente Uithoorn aangeeft hoe zij in de toekomst sturing willen geven binnen het sociaal domein. In het Koersplan staan de kaders die de gemeenteraad vaststelt. Het concept Koersplan Sociaal domein is ook digitaal te
raadplegen via www.uithoorn.nl.
Gedurende bovenvermelde termijn kan iedereen ten aanzien van het concept Koersplan sociaal Domein een inspraakreactie indienen bij ons college. Voor informatie neem contact op met mevrouw E. Sarphatie via (0297)
513111 of via gemeente@uithoorn.nl o.v.v. Koersplan sociaal domein.

WWW.UITHOORN.NL
Verkoop gaat gewoon door:

Welkom bij Praxis Uithoorn!

Kinderen steunen patiënten,
artsen en verpleegkundigen

Regio - Zondag hebben 14 kinderen die wonen in de Fregat in
Uithoorn, de hele middag geknutseld voor de patiënten, artsen en verpleegkundigen in de
ziekenhuizen. Inmiddels zijn er
250 kaarten klaar en zijn deze
verstuurd. Op deze manier wil-

len zij laten weten dat er aan
hen gedacht wordt: “En we gaan
er nog veel meer maken. Omdat
we geen handen meer mogen
geven, geven we een hand van
verf”. Deze 250 kaarten zijn gemaakt om alle patiënten met corona, familie, artsen en verpleeg-

Verwendag ’t Anker
weer groot succes
Regio - Nog net voor het RIVM
en de Rijksoverheid de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 aanscherpten en inloophuis ’t Anker voorlopig zijn deuren sluit, vond de jaarlijkse Verwendag in ’t Anker plaats. Diverse
professionele ‘verwenners’ boden
dinsdag 10 maart geheel vrijblijvend hun medewerking aan. Zij

verwenden de vaste gasten van
’t Anker, (oud-)kankerpatiënten
en naasten en nabestaanden van
kankerpatiënten. O.a. Frank de
Vries en Mieneke Kenninck boden
ontspannende stoelmassages, Jolanda Zaal geurende handmassages, Jessica Goezinne van schoonheidssalon Zuidzijde en Dorethé
Zwemer van schoonheidssalon
Dorethé Zwemer gaven visagie en
gezichtsbehandelingen, Dorine
van den Berge en Nanda Langeree
fijne
voetreflexbehandelingen,
Rachel Ruiter van Rachel’s creative
hairfashion maakte mooie kapsels, Gita Geusebroek van Voetverzorging Wilnis en Daphne Weverling gaven pedicurebehandelingen en Sonja Berger van SMC
fotografie maakte weer prachtige portretfoto’s. Met de bloemen
van firma Rijdes werden kleurrijke
bloemstukken gemaakt. Bijdragen
van diverse sponsoren, waaronder
het Chocoladehuisje en de firma
Zwarts maakten de dag nog mooier voor de ongeveer 60 aanwezi-

kundigen een hart onder de riem
te steken. Er wordt veel gevraagd
van het ziekenhuispersoneel. We
zijn trots op jullie!
Beterschap aan alle patiënten,
Liefs, de kinderen uit de straat
Fregat, Uithoorn.
gen, waaronder diverse vrijwilligers van ’t Anker. Op deze bijzondere dag vierde inloophuis ’t Anker zijn verjaardag. Al 16 jaar biedt
het inloophuis iedereen die ‘geraakt’ wordt door kanker een veilig en gezellig onderkomen, met
mogelijkheid tot lotgenotencontact, ontspannende activiteiten
en themabijeenkomsten. Helaas
ziet ook ’t Anker zich genoodzaakt
voorlopig – tot nadere berichtgeving - gesloten te zijn. Het inloophuis houdt zich aan de genoemde
richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Verdere inlichtingen via
www.inloophuishetanker en 0612111100 of 06-18072867.

Dronken te
water
De Kwakel – Vrijdagavond is op
de Rozenlaan in De Kwakel een
automobilist te water geraakt.
Oorzaak was snel gevonden: teveel gedronken. Hulpdiensten
waren snel ter plaatste, maar er
bleek niemand gewond. De bestuurder alcohol werd meegenomen naar het politiebureau.

Regio - De bouwmarkt aan de
Wiegerbruinlaan 4a wordt momenteel omgebouwd tot Praxis
Uithoorn. Het vertrouwde team
van deskundige medewerkers
blijft aanwezig, het assortiment
wordt met 20 tot 25 procent uitgebreid en de winkel blijft tijdens de verbouwing gewoon geopend volgens de huidige openingstijden.
Praxis Uithoorn valt onder beheer
van de ondernemers Pieter Dungelmann en Jos van Vliet. Ook in
IJmuiden verbouwen de heren
momenteel een bouwmarkt om
tot Praxis. ,,We hebben de beslissing genomen om verder te gaan
als Praxis”, vertellen beide heren
met trots. Dat besluit werd ingegeven door het feit dat het moederbedrijf van Multimate, heeft
besloten de naam te laten verdwijnen uit het Nederlandse
straatbeeld. Na eerst de overgang
van Big Boss naar Multimate, hebben beide heren nu besloten over
te stappen naar Praxis!
,,We krijgen momenteel veel vragen van klanten of het personeel
blijft? Het personeel blijft! Tonny
Komst en zijn team zullen op dezelfde klantgerichte manier blijven werken. We blijven de klant
helpen zoals we zelf geholpen
willen worden. Niet alleen onze deskundige medewerkers blijven, maar ook de extra services

zoals de zaag-, sleutel-, montage-, en bezorgservice blijven bestaan. Met Praxis als naam komen
er meer acties, wordt het assortiment uitgebreid, kan er gebruik
gemaakt worden van de Praxis
plus service en kan men Air Miles
sparen en besteden.’’
Inmiddels wordt er hard gewerkt,
door zowel het personeel als het
speciale ombouw team, aan het
heropenen van de winkel in Uithoorn tot Praxis. De winkel blijft
dagelijks geopend op z’n huidige
openingstijden. Dat betekent dat
iedereen er de komende maanden gewoon welkom is. Tijdens
de verbouwing kan het voorkomen dat er een schap leeg is. ,,Wij
hopen dat te voorkomen, maar
mocht daar sprake van zijn kunt
u gewoon bij de informatiebalie
een bestelling plaatsen.’’

Misschien vraagt u zich af waar al
het mooie maatwerk, waarmee
de bouwmarkt bekend staat in de
omgeving, een plaatsje krijgt in
de nieuwe winkel.
Het vakkundig maatwerk zoals
binnen- en buitendeuren, schuifwand- en inloopkasten worden
verplaatst naar de naastgelegen
winkel Home Decor.
-De dealer schappen van de merken WEEKAMP, AUSTRIA, RAFFITO en INQUINO verhuizen mee.
Pieter Dungelmann verwelkomt
u daar graag weer aan de tekentafel.
De heropening staat gepland op
6 mei. Tot die tijd wordt het ‘oude’
assortiment uitverkocht met hoge kortingen en het assortiment
van Praxis geïntroduceerd.
De winkel zal alleen de laatste
twee dagen voor de heropening
gesloten zijn, om de laatste details in orde te kunnen brengen.
Over de spectaculaire opening
wil men nog niet veel kwijt. ,,Dat
houden we nog even geheim. ‘’

Burgemeester: ‘Dit virus kunnen we
alleen samen bestrijden’
Regio - Het kabinet heeft zondag
opnieuw vergaande maatregelen
aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan. De scholen en kinderopvang sluiten en ook de horeca, sport- en fitnessclubs, coffeeshops, sauna’s moeten dicht. ,,Het
zijn ingrijpende maatregelen met
grote invloed op het openbare
leven. Toch roep ik iedereen op
om de nieuwe maatregelen van
de Rijksoverheid te volgen. Onze gezondheid is het allerbelangrijkst. Dit virus kunnen we alleen
samen bestrijden,” aldus burgemeester Pieter Heiliegers. ,,We
vragen veel van ouders en veel lokale ondernemers gaan een zware tijd tegemoet. Dat staat buiten
kijf. Samen met het college leven
wij ontzettend mee met iedereen
die dit treft,” vertelt Heiliegers. De
burgemeester van de gemeente Uithoorn werkt in deze crisis
nauw samen met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland die
onder leiding staat van burgemeester Femke Halsema. De wet-

houders hebben ook directe contacten met de koepelleiders of directies van verschillende instellingen waarmee de gemeente samenwerkt.
De gemeentelijke organisatie
neemt uiteraard zelf ook maatregelen tegen het virus. Zo werkt de
gemeente met een minimale bezetting en vergaderingen worden
zoveel mogelijk telefonisch of via
Skype gedaan.
Om het democratisch proces
niet te veel te verstoren gaan de
commissie- en raadsvergaderingen vooralsnog door. Wel is besloten dat de publieke tribune
dicht blijft. De perstribune blijft
geopend, zodat journalisten hun
functie om inwoners onafhankelijk te informeren, kunnen blijven
uitvoeren. De commissies en de
raad bespreken alleen de hoogstnoodzakelijke
onderwerpen.
Hiermee wordt voor de commissies en de raad ruimte gemaakt
om regelmatig (ook) de actuele
situatie rond het virus te bespreken.

Alle maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april. Heiliegers: ,,Zodra er weer andere
maatregelen aangekondigd worden, zullen we dat communiceren via de website en andere kanalen. Voor de meest actuele informatie, wil ik iedereen verwijzen naar de website www.rivm.
nl. Ook is er een landelijk informatienummer: 0800-1351.” Heiliegers laat verder weten dat hij iedereen oproept om niet te hamsteren: ,,Ik snap dat u zich zorgen maakt, maar het is niet nodig. En het levert wel veel nadeel
op voor andere inwoners. Tot slot
wil ik, net als onze minister-president maandagavond ook deed,
een oproep doen tot solidariteit.
Let op uw medemens. Met name de kwetsbare groepen in onze gemeente die in deze tijd extra
hulp kunnen gebruiken. Ik merk
al dat er verschillende initiatieven en ideeën zijn voor hulp en
ondersteuning. Echt mooi om te
zien. Daarvoor wil ik iedereen alvast hartelijk voor bedanken.”
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Nieuwe exposities van
Fotoworkshop DRV

Scouting gaat online als
alternatief

Regio - In het Gezondheidscentrum aan de Croonstadtlaan 1 in
Mijdrecht zijn de foto’s te zien die
de leden hebben gemaakt voor
het thema portret. Er zijn portretten te zien van jongere en oudere mensen, mannen en vrouwen,
zwart-wit en in kleur; ook enkele dieren zijn geportretteerd. Zodat ook dit thema een gevarieerde expositie oplevert.
Foto’s van het thema “minimalisme” zijn te zien in de bibliotheek aan de Van der Haarlaan 8
in Mijdrecht.
Bij minimalistische fotografie
gaat het om het schrappen van
elementen die de aandacht van
het echte onderwerp afleiden.
Minimalisme is, anders gezegd,
de kunst van het weglaten. De
vraag is dus niet ‘wat zet ik op de
foto’, maar ‘wat laat ik weg’, waarbij je toch een goede compositie kunt bereiken. Met deze opdracht is iedere fotograaf op zijn
eigen manier aan het werk ge-

Regio - Op advies van de regering en Scouting Nederland zijn
ook de wekelijkse opkomsten van
de Admiralengroep in Uithoorn
helaas gestopt. Doordat er tijdens
de opkomsten veel fysieke contact momenten zijn, is het tijdelijk
niet verantwoord om opkomsten
te draaien. De wekelijkse opkomsten zijn heel gevarieerd: ze spelen bv een tikspel of een balspel,
maken een vuur of leren de windrichtingen op een kompas. Ze
spelen een smokkel of verzamelspel of pionieren een bouwwerk
met palen en touw. Omdat deze
activiteiten nu niet meer mogelijk zijn om samen te spelen hebben veel Scoutinggroepen een alternatief voor hun leden bedacht.
Ook de welpenleiding van de Admiralengroep heeft voor de kinderen een onlinespel bedacht.
Elke zaterdag worden er 5 opdrachten gedeeld met de kinderen. Deze opdrachten kunnen zij
in de komende week thuis uitvoeren en door middel van een
foto of een verslag per mail inleveren. Voor elke ingeleverde opdracht verdienen zij een punt. De
opdrachten zijn heel afwisselend
zodat er voor iedereen wel een
opdracht bij zit die hij of zij leuk
vindt.

gaan en dit heeft geleid tot zeer
diverse foto’s.
Het onderwerp staat bij tegenlicht tussen de camera en de
lichtbron in en wordt dus van
achteren belicht, waardoor de
randen van het onderwerp vaak
mooi worden opgelicht. Details
verdwijnen, er is een sterk contrast tussen licht en donker, er
ontstaan silhouetten, lijnen en
vormen worden extra geaccentueerd. Foto’s met dit thema zijn
te zien in het Piet Mondriaan Gebouw, Broekzijdselaan 46 te in
Regio - Na het succes van het
Abcoude.
dramatische Augustus Oklahoma
is Toneelgroep Maskerade al druk
aan het repeteren voor het nieuwe stuk ‘ Wees maar niet bang in
het donker’ een komische thriller! Voor dit stuk werkt Maskerade met een voor haar bekende
regisseur Pitt de Grooth. In ‘Wees
maar niet bang’ maken we kennis
met toneelschrijver Sebastiaan
Sluw en de rest van de bewoners:
de moordlustige Sluiper, een oude actrice Bep Brul, bekend om
haar huiveringwekkende manier
van gillen, de muizige secretaresse Miranda Wendel, een butler
met de naam Bot en een huishouder met de naam Beentjes. Sluw’s
WIK nodigt u uit om één van de aartsvijand is de slimme, maar
twee voorstellingen te komen kij- valse toneelcritica Sylvia Kraai. Ze
ken in ‘t Oude Parochiehuis, Bo- heeft een hekel aan thrillers op
zenhoven 152 te Mijdrecht. De het toneel en heeft Sebastiaan
voorstellingen beginnen beide gedwongen zich terug te trekken.
dagen om 20.15uur en de zaal Als wraak heeft Sebastiaan haar
is open vanaf 19.30 uur. Kaar- bij hem thuis uitgenodigd. Hij is
ten voor de uitvoering zijn aan overleden en zijn erfenis moet
de deur 10 euro. Als u donateur
wordt, is het 7,50 per persoon per
avond en dan worden de kaarten
thuisbezorgd.
Op donderdag 12 maart is er
om 19.00 uur plaatsbespreken
en kaartverkoop in ‘t Oude Parochiehuis. Ook kunt u telefonisch
kaarten bestellen via tel. 0297283979. Zie ook Facebook: WIK
Regio - Het college stelt de geTheater.
meenteraad voor het idee voor
een nieuwe verkeersstructuur in
Vinkeveen nader te onderzoeken.
Het idee is gebaseerd op de invoering van eenrichtingsverkeer
op de Kerklaan en Herenweg (onder andere voor verkeer naar de
N201) en de aanleg van een nieuveel historisch materiaal, op de we weg ten noorden van de JuliNostalgisch Avonden zijn er altijd analaan voor het verkeer dat van
wel mensen die over nóg meer de N201 afkomt.
informatie beschikken. En zo krij- Het idee is vorige week met direct
gen we het plaatje van dat mooie omwonenden besproken. Dat
historische De Kwakel langzaam- heeft geleid tot enkele aanpassingen. In het idee voor de nieuaan compleet.
we verkeerstructuur waren drie
mogelijke tracés getekend voor
Jubilea
Alle jubilea kregen aandacht in de aanleg van de nieuwe weg. Na
de presentatie. Ruime aandacht overleg met omwonenden is bekreeg bakkerij Westerbos vanwe- sloten het tracé dat het dichtst
ge de bijzondere onderscheiding, langs de woningen van de Julien ruime aandacht was er ook analaan gaat te laten vervallen.
voor de bouw (en nu dus weer Het onderzoek wordt uitgebreid
sloop) van de Noordmanlaan. Net met een quickscan van de haalna half elf was de presentatie ge- baarheid van een nieuwe aansluidaan en was het tijd om nog weer
even bij te praten. Graag spreken
wij ons dank uit aan het dorpshuis en zijn vrijwilligers voor de
immer gastvrije onthaal en service! De volgende avond stond
gepland op 13 maart, maar die
hebben wij vanwege het Coronavirus afgelast. Uw entreekaartje
van 13 maart blijft geldig! Want in
het najaar organiseren wij alsnog
de tweede Nostalgische Avond!
Over de datum wordt u later nog
geïnformeerd.

Maskerade druk bezig met
spannend nieuw stuk

Toneelvereniging WIK
speelt ‘dna onbekend’
Regio - De spelers van toneelvereniging WIK spelen 21 en 28
maart de klucht ‘DNA-ONBEKEND!’. Dit stuk is geschreven
door Nico Torrenga. Stien is al jaren weduwe en woont samen
met haar broer Gerrit, die altijd
ziekelijk is. Stien heeft haar moeder beloofd om voor hem te zorgen, maar ze wordt stapelgek van
hem! Wanneer haar schoonzuster met haar zoon op visite komt,
wordt het er ook niet gezelliger
op in huize Slijkstra. Als Martha een gevoelig onderwerp aansnijdt en Gerrit daarin meegaat,
is de maat vol voor Stien en bedenkt ze een plan om hun een
lesje te leren. Hoe zal dit aflopen?

Onderzoek verkeersstructuur Vinkeveen

Aangepast na gesprekken met inwoners

Nostalgische Avond
De Kwakel 2020

Regio - Jongstleden vrijdagavond 28 februari was het weer
volle bak in het dorpshuis aan
de Kerklaan. Stichting De Kwakel Toen & Nu presenteerde er de
eerste van de tweejaarlijkse Nostalgische Avonden. Het was voor
velen weer een gezellig weerzien
en voordat iedereen elkaar begroet had was het al kwart voor
acht eer de presentatie van start
kon. Voorzitter Ben Plasmeijer
opende de avond met een dankwoord aan de gemeente Uithoorn (dat in het kader van 200
jaar gemeente met De Kwakel dit
jubileumjaar erg veel evenementen financieel ondersteunt) en de
fondsen die, samen met toezeggingen van sponsors en de donateurs van onze stichting het mogelijk maakten om een mooie
museum-/expositiewagen aan te
schaffen. Een prachtkraam van 2
x 5 m. die binnenkort regelmatig in het straatbeeld van de gemeente aan te treffen zal zijn.
Aanjager van feestelijke evenementen dit jaar in de gemeente is onze nieuwe burgemeester
Pieter Heiliegers. In de presentatie is daarom ook ruimte ingericht voor een overzicht van on- Dirk Plasmeijer als bakker Jo Wesze burgemeesters en hun staten terbos (foto: Leo van de Rotten)
van dienst.
Bijzonder jaar
2019 was een bijzonder jaar. Veel
clubs en verenigingen kenden
een jubileumjaar, de Mgr. Noordmanlaan maakte kennis met de
sloophamer en De Kwakel kreeg
er weer een Koninklijke Hofleverancier bij: bakkerij Westerbos &
Mens. De presentatie was in handen van Dirk Plasmeijer, die er
wederom een levendig verhaal
van maakte. Dirk werd behulpzaam bijgestaan vanuit de zaal
wanneer zijn informatie aangevuld moest worden. Want ook
al beschikt de stichting over erg

verdeeld worden. Alle familieleden worden door een advocaat
uitgenodigd bij de verdeling van
de erfenis aanwezig te zijn.
Neef Thom en nicht Laura, die elkaar nog nooit ontmoet hebben,
gaan een groot deel van de erfenis opstrijken en wat kleinere legaten zijn voor het personeel.
Dit onder voorwaarde dat ze 24
uur in het griezelige huis moeten
verblijven en geen tekenen van
labiliteit mogen vertonen.
Ja… en dan gebeuren er hele
vreemde dingen!
Iedere maandagavond repeteert
Maskerade om met elkaar alles uit het stuk te kunnen halen.
Teksten moeten geleerd worden,
muziek wordt uitgezocht en de
mis-en-scene wordt gezet.
Zoals u van Maskerade gewend
bent, belooft het een bijzondere
voorstelling te worden.
Voor 13,50 heeft u al een ticket!
Kijk op onze website www.toneelgroepmaskerade.nl

ting op de N201 aan de westzijde
van Vinkeveen.
Vorige week heeft het college besloten de gemeenteraad voor te
stellen de ideeën voor de nieuwe
verkeersstructuur nader te laten
onderzoeken. De gemeenteraad
neemt hier waarschijnlijk 23 april
een besluit over. Ook stelt het college de raad voor de vier woningen tussen de Kerklaan en Julianalaan aan te kopen indien die
mogelijkheid zich voordoet. De
woningen moeten wellicht wijken als de nieuwe verkeersstructuur werkelijkheid wordt.
Het idee voor de gewijzigde toeen afvoer van verkeer op de N201
biedt kansen voor Vinkeveen. Het
geeft de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger
te verdelen, ontwikkelingen in en
rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid
van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren.

Slimness start 15 april
met nieuwe groepen

Regio - Als je van je overtollige
kilo’s af wilt moet je bij SLIMNESS
zijn. Hier zijn de winnaars Corina en Saskia weer het levende
bewijs van. Corina uit Mijdrecht
verloor 14 kilo en Saskia uit Wilnis 10,2 kilo tijdens de cursus van
10 weken. Wil jij voor de zomer
nog starten met afvallen of ben je
nieuwsgierig naar resultaten (foto’s) van cliënten die inmiddels
bij SLIMNESS zijn afgevallen: individueel, samen of in groepsverband? Deze zijn te vinden op de

website. Hier vind je ook alle informatie over afvallen bij SLIMNESS en of je een gedeelte of
misschien wel alles vergoed krijgt
door je ziektekostenverzekeraar!
Opgeven kan ook via de website www.slimness.nl of kom zaterdag 4 april tussen 09:00 en 14:00
naar de open dag. Wil je zeker zijn
van een plekje? Wacht dan niet te
lang, want vol = vol.
SLIMNESS | Bozenhoven 19a
Mijdrecht | 06-10903050 | info@
slimness.nl

De opdrachten van
deze week zijn:
1. Maak een gekke foto van jezelf in je verenigingstenue of
sportkleren.
2. Zoek 5 verschillende planten
of bloemen maak er een foto
van en zet de namen erbij.
3. Teken, knutsel, haak, zaag,
timmer, klei een jungledier
4. Maak zoveel mogelijk verschillende kwartetten. (bv 4 verDelen
schillende schoenen, boeken,
Wij willen deze spel graag ook
kamers, enz. Wees creatief )
delen met alle andere kinderen
van Uithoorn. Iedereen die het 5. Maak een abc over jouw vereniging of school.
leuk vindt nodigen wij uit om ook
aan de slag te gaan met onze opdrachten. Laat je creativiteit de Volgende week zijn er weer 5vijfvrije loop en stuur ons jullie re- nieuwe opdrachten om aan mee
sultaten. De origineelste inzen- te doen.
dingen zullen wij weer met jullie Je kunt je bijdrage sturen naar:
welpen@admiralengroep.nl
delen.

Inloophuis ’t Anker sluit
voorlopig zijn deuren
Regio - Inloophuis ’t Anker heeft
besloten tot in elk geval 1 april de
deuren van het inloophuis aan de
Karekiet 49 gesloten te houden.
Tot nader order zijn alle inloopmomenten en activiteiten op de
dinsdagen en donderdagen (en
woensdagavond) in maart geannuleerd. ’t Anker is een inloophuis
voor mensen met kanker en hun
naasten. ’t Anker is aangesloten
bij de IPSO, de brancheorganisatie van inloophuizen en psychooncologische centra in Nederland. IPSO adviseert de richtlijnen
van het RIVM en de Rijksoverheid
te volgen. IPSO en ’t Anker realiseren zich dat de algemene richtlijnen voor gezonde mensen zijn
geschreven en dat de doelgroep
van het inloophuis vaak kwetsbare gasten betreft. Daarom is het
verstandig de adviezen en richtlijnen die onlangs werden uitgebracht te volgen.
Houd nadere berichtgeving over
de opening in april op de site in
de gaten: www.inloophuishetanker.nl. Informatie kan ook worden
verkregen via 06-18 07 28 67.

Inloophuis ’t Anker heeft besloten tot in elk geval 1 april de deuren van het inloophuis aan de
Karekiet 49 gesloten te houden.
Tot nader order zijn alle inloopmomenten en activiteiten op de
dinsdagen en donderdagen (en
woensdagavond) in maart geannuleerd. ’t Anker is een inloophuis
voor mensen met kanker en hun
naasten. ’t Anker is aangesloten
bij de IPSO, de brancheorganisatie van inloophuizen en psychooncologische centra in Nederland. IPSO adviseert de richtlijnen
van het RIVM en de Rijksoverheid
te volgen. IPSO en ’t Anker
realiseren zich dat de algemene
richtlijnen voor gezonde mensen
zijn geschreven en dat de doelgroep van het inloophuis vaak
kwetsbare gasten betreft. Daarom is het verstandig de adviezen
en richtlijnen die onlangs werden
uitgebracht te volgen.
Houd nadere berichtgeving over
de opening in april op de site in
de gaten: www.inloophuishetanker.nl. Informatie kan ook worden
verkregen via 06-18 07 28 67.
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“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

D

Jong pianotalent in het VLC
Regio - Op woensdagavond 11
maart vond weer de tweejaarlijkse voorspeelavond van pianoschool Marleen van der Laaken
plaats, ook nu weer in het Veenlanden College in Mijdrecht.
Meer dan twintig leerlingen lieten onbevangen hun muzikale
vorderingen horen aan het publiek dat vooral bestond uit fami-

lieleden en bekenden. Opvallend
was dat het niveau weer hoger
leek dan bij de vorige voorspeelavond.
Traditiegetrouw koppelt Marleen
deze avonden aan een goed doel
en al jaren is dat de Stichting Welzijn Wajir. Dit jaar wordt aangehaakt aan de actyie ‘Wandelen
voor Water 2020’.

In Vinkeveen en Wilnis lopen
schoolkinderen van de groepen
7 en 8 zes kilometer met zes liter
water in een rugzak. De kinderen
laten zich sponsoren voor projecten voor Water en Sanitatie in Wajir in noordoost Kenia dat vaak
wordt getroffen door droogte.
De collecte op deze avond bracht
maar liefst.

Vierwekelijks inzamelen
restafval en betalen per
aangeboden gewicht
Regio - Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal
te zijn. Dit houdt in dat we evenveel energie opwekken als dat we
uitstoten. Een circulaire economie (kringloopeconomie) speelt
hierin een belangrijke rol. Door
afval te zien als grondstof, kunnen we uit ons afval grondstoffen halen voor nieuwe producten. Het goed scheiden van afval
is hiervoor noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom maatregelen voor op het gebied van de ophaalfrequentie van restafval en
gedifferentieerde tarieven.
Het college stelt de gemeenteraad voor om per 1 januari 2021
de ophaalfrequentie van restafval
in gemeente De Ronde Venen te
verlagen van eens per twee weken naar eens per vier weken.
Ook stelt het college voor dat inwoners vanaf 1 januari 2022 op
een andere manier betalen voor
het ophalen en aanbieden van afval. Vanaf die datum gaat de gemeente met een systeem van gedifferentieerde tarieven – ook wel
diftar genoemd – werken. Het
college legt beide voorstellen op
23 april voor aan de raad.

ner straks naast het basistarief alleen voor de momenten dat hij
de grijze container aan de straat
zet of een vuilniszak naar de ondergrondse containers wegbrengt. Wethouder Kiki Hagen:
“Het is heel vanzelfsprekend om
oude spullen naar de Kringkoop
te brengen om een tweede leven te schenken. Maar het scheiden van afval is dit nog niet terwijl het goed scheiden van afval
zoveel oplevert. Daardoor hoeven we minder afval te verbranden én kunnen we afval gebruiken als grondstof voor nieuwe
producten.”
Door goed te scheiden, kiest de
inwoner zelf wanneer hij restafval aanbiedt en kan daarmee dus
besparen op zijn afvalkosten. De
gemeente streeft hierbij de landelijke ‘Van Afval Naar Grondstof’
(VANG) doelstelling na om 75%
van het afval te scheiden en in
2023 te komen tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Op dit
moment ligt dat percentage op
61% (2018) en op 181 kilo restafval per inwoner per jaar (2019).
De vier wekelijkse inzameling van
restafval stimuleert de inwoner
om zijn afval zo goed mogelijk te
scheiden.

Doordat de verwerkingskosten
vanaf 2021 fors stijgen, is het verhogen van de afvalstoffenheffing,
ondanks deze maatregelen, onvermijdelijk. Kiki Hagen: ”Ik snap
goed dat deze veranderingen impact hebben op onze inwoners.
In het begin zal het wennen zijn
om afval beter te scheiden, maar
na verloop van tijd wordt goed
scheiden ook een gewoonte.” Na
instemming van de raad, informeert de gemeente de inwoners
ruim van tevoren over de andere
manier van inzamelen.

e tabaksfabriek was lange tijd de enige fabriek in Uithoorn en De Kwakel. Er werkten
meestal tussen de tien en vijftien mensen. Je kunt van alles lezen over de fabriek op internet. Probeer
maar eens: Tabakvaria en dan Uithoorn kiezen! (http://tabakvaria.blogspot.com/2014/09/tabaksfabriek-jan-de-ruyter-uithoorn.html)
Tijd voor raadsel zes:
In de tabaksfabriek -vlakbij het Rechthuiswerd hard gewerkt
Dat hebben Rosie en Jannes wel gemerkt
Achter, daar waar het water nog richting
het Zijdelmeer bewoog
Daar hees men vanaf de boot de balen
tabak omhoog
De rode vos had er een mooi leven
Toch bleef de fabriek niet bestaan
In welk jaar werd de fabriek opgeheven?

In vernieuwde winkel meer vers en zelfscan

Grote verbouwing Albert Heijn Leicester
Regio - Albert Heijn aan Leicester 13 in Mijdrecht, sluit zaterdag 21 maart om 15:00 uur tijdelijk de deuren. De winkel wordt
verbouwd en krijgt het nieuwste
concept van Albert Heijn.
De nadruk ligt straks nog meer op
vers, lekker en gezond eten. Het
afrekenen zal sneller gaan met
zelfscankassa’s.
De heropening vindt plaats op

woensdag 1 april om 11:00 uur,
met medewerking van kinderen
van de RKBS Hofland en OBS De
Eendracht.
De gezellige buurtwinkel krijgt
een geheel nieuwe entree.
Binnenin wordt het een stuk ruimer en er komt een groter versaanbod.
Supermarktmanager
Bouwe van Zwieten: “Onze medewerkers worden nu al opgeleid

tot echte specialisten, ‘masters in
vers’. We zijn daarmee begonnen
in een speciale verstruck die onlangs in Mijdrecht stond geparkeerd.
Zo kun je erop rekenen dat je
straks in de vernieuwde winkel
nog betere informatie over verse
producten krijgt, van bewaartips
tot advies over de lekkerste borrelplank.”

Afval scheiden loont
Met de invoering van gedifferen- Stijging afvalstoffenheffing en fitieerde tarieven betaalt de inwo- nanciële compensatie

Drukbezochte start verkoop laatste
fase de Maricken
Regio - Afgelopen zaterdag 7
maart vond de Start Verkoop van
de laatste fase (V) van de Maricken plaats. De bezoekers lieten
zich in het verkoopkantoor aan
de Marickenlaan in Wilnis uitgebreid informeren over de ruime
gezinswoningen,
twee-onderéén-kapwoningen en luxe vrijstaande woningen. Op zaterdag

7 maart ging het eerste deelplan
van 45 woningen van de Maricken fase V in verkoop. Rond 200
bezoekers uit de gemeente en de
regio kwamen af op het nieuwe
aanbod. Er is veel te kiezen. De
woningen variëren in grootte, architectuurstijl én ligging; wonen
op het eiland, aan het water of
aan een groene woonstraat.

Het volledige aanbod en alle woninginformatie is te vinden op
www.demaricken.nl. Geinteresseerden kunnen zich via deze
website tot woensdag 18 maart,
12 uur inschrijven voor een of
meer woningen. Of voor meer informatie contact opnemen met
Brockhoff Makelaars in Amstelveen.
Nieuwbouwwijk de Maricken
De bijna complete wijk de Maricken ligt tussen Wilnis en
Mijdrecht en vlakbij Vinkeveen,
drie dorpen met elk hun eigen karakter. De Maricken is een gezellige, groene wijk waar mensen uit
de omgeving én van buiten zich
snel thuis voelen. Alle dagelijkse
voorzieningen zoals winkels en
scholen bevinden zich op loopen fietsafstand. De Vinkeveense
Plassen en andere bijzondere natuurgebieden liggen om de hoek.
Door de centrale ligging is de Maricken een ideale woonplek voor
mensen die werken in (de buurt
van) Amsterdam en Utrecht.

Activiteiten VIOS geannuleerd
Regio - Naar aanleiding van de
door de regering gepresenteerde maatregelen omtrent het Coronavirus heeft ook Muziekvereniging VIOS moeten besluiten

alle geplande clubactiviteiten in
ieder geval tot en met 31 maart
af te gelasten. Als vereniging zijn
wij ons ervan bewust dat wij door
het annuleren van alle activitei-

ten binnen onze vereniging bijdragen aan de beperking van de
mogelijke verspreiding van het
virus. Helaas betekent dit voor
ons dat wij de door ons georganiseerde rommelmarkt op 21 maart
en de Seizoenpresentatie op 18
april niet door kunnen laten gaan.
Voor beide evenementen kunnen
wij op dit moment helaas nog
niet zeggen of deze naar een andere datum kunnen worden verplaatst. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij hierover berichten. Namens het bestuur van Muziekvereniging VIOS danken wij u
voor uw begrip.

UTRECHTSE SCHOOLKINDEREN
BELEVEN BOERENLEVEN

Boerin Marjolein van Oostrum in
de stal bij de koeien

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden:

Boerderij in de Kijker brengt schoolklassen bij
boeren op het erf. Het project laat kinderen zien
waar hun eten vandaan komt en geeft een beeld van
het boerenleven. Ook de provincie Utrecht vindt
het belangrijk dat schoolkinderen hierover leren
en subsidieert het initiatief.
Marjolein van Oostrum
is boerin in Maartensdijk. Samen met haar
man Wouter heeft ze een
zorgboerderij, Nieuw
Toutenburg. Marjolein:
“Het is jammer dat er een
kloof is tussen boeren en
inwoners. Veel mensen
weten niet hoe het werk
op een agrarisch bedrijf
eruit ziet, terwijl ze er wel
een mening over hebben.
Daarom vind ik het belangrijk dat kinderen kunnen
kijken hoe het eraan

toegaat in een boerenbedrijf.” Marjolein vertelt
over het bezoek: “De
kinderen zijn vaak toch het
meest geïnteresseerd in
het vee. Ik vertel het hele

kinderen komen tijdens de
boerderijlessen voor het
eerst in hun leven op een
boerderij. Ook de ouders
die met zo’n klas meekomen, horen hier weleens
nieuwe dingen.”
Boerderij in de Kijker zet
zich sinds 2006 in om
kinderen kennis te laten
maken met het boerenleven. Elke basisschool in de

Veel kinderen komen
voor het eerst in hun leven
op een boerderij
verhaal van a tot z: van de
kalfjes, het veevoer tot wat
we met de mest doen. Veel

provincie Utrecht kan voor
boerderijlessen bij Boerderij in de Kijker terecht.

De deelnemende boeren
organiseren het educatieprogramma zelf via een
vereniging.
De provincie streeft ernaar
dat de Utrechters trots
zijn op onze boeren en de
familiebedrijven daarachter. Het wederzijds begrip
groeit als inwoners meer
van de agrarische bedrijvigheid zien, bijvoorbeeld
door agrotoerisme en de
(ver)koop van streekproducten. Projecten zoals
Boerderij in de Kijker
dragen hieraan bij.
Kijk op
boerderijindekijker.nl
voor meer informatie over
de boerderijlessen.

N237 De Bilt: verleggen kabels en leidingen t.b.v.
aanleg faunatunnel Griftenstein (2e helft 2020)
N224 Renswoude: vernieuwen waterleiding Vitens,
tot voorjaar 2020
N224 Woudenberg: realiseren toegang Hoevelaar,
diverse werkzaamheden tot juni 2020
N408 Nieuwegein: laatste werkzaamheden t.b.v.
ontwikkeling Liesboschterrein, maart 2020
N414 Baarn: onderhoud Eembrug, eind maart-half
april 2020
Diverse provinciale wegen: inspectie riolering tot en
met april 2020 (N225, N227, N417)
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vind je op:
provincie-utrecht.nl/wegen. Volg ons twitteraccount
@werkaandewegutr. Bel voor spoedeisende zaken
zoals storingen aan de verkeerslichten,
wegversperringen en olie op de weg met het
Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Vergaderingen Provinciale Staten
25 maart, 09:00 uur:

Wandel langs het militaire
erfgoed in je achtertuin

Zeldzame planten
terug in natuurgebied
Groot Zandbrink
In het Leusder natuurgebied
Groot Zandbrink waren veel
zeldzame plantensoorten
door verdroging verdwenen.
Landgoed De Boom herstelt
het terrein in ere met hulp
van de provincie. Sloten
worden ondieper gemaakt
en er worden stuwtjes
geplaatst. Hierdoor komt
het kwelwater weer omhoog.
Inmiddels groeien het
blauwgrasland en de heide
weer en zijn zeldzame planten terug waaronder parnassia en witte snavelbies.

Enkele keren per jaar
wordt er een begeleide
excursie georganiseerd
door het natuurgebied.
Meer informatie:
grootzandbrink.nl
Grote delen van Landgoed
De Boom zijn vrij toegankelijk, onder meer vanaf de
Klompenpaden Snorrenhoefpad en Schutpad.
Kijk hier voor de routes:
klompenpaden.nl

Het Waterliniepad zit in de
top 3 van wandelroutes van
2020 in Nederland, België
en Luxemburg! Dit LangeAfstand-Wandelpad is afgelopen voorjaar in gebruik
genomen en loopt dwars
door de provincie Utrecht.
Het zorgt voor 350 kilometer wandelplezier langs de
Stelling van Amsterdam en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en passeert talloze
forten, fraaie vestingstadjes

en nieuwe natuurgebieden.
Je wandelt langs Utrechtse
waterliniepareltjes als
Fort Ruigenhoek, Fort bij
Rijnauwen, Fort Vechten en
het schitterende waterlinielandschap op het Eiland van
Schalkwijk. Trek je wandelschoenen aan en ontdek
het unieke verhaal van ons
prachtige militaire erfgoed.
nieuwehollandsewaterlinie.nl/
route/waterliniepad

25 maart, 13:00 uur:
25 maart, 19:30 uur:
1 april, 09:00 uur:
8 april, 10:30 uur:

Commissie Bestuur,
Economie en Middelen
Commissie Milieu en
Mobiliteit
Financiële Audit Commissie
Commissie Omgevingsvisie
Provinciale Staten

Kijk voor de meest actuele informatie op:
provincie-utrecht.nl/psutrecht.

Word Gast van de Staten
Statenleden zijn de door de inwoners gekozen
volksvertegenwoordigers van de provincie Utrecht.
Maandelijks vergaderen zij over actuele (beleids-)zaken
in de provincie Utrecht. Wil je een keer van dichtbij
meemaken hoe dit in zijn werk gaat? Meld je dan aan
via provincie-utrecht.nl/gastvandestaten

De Koude Oorlog in beeld. Help je mee?
Als vervolg op het themajaar Koude Oorlog 2019 is de
crowsourcing ‘De Koude Oorlog in beeld’ gestart. Heb je
beeldmateriaal van één of meer van de 120 locaties die
van belang waren tijdens de Koude Oorlog?
Stuur het in! Meedoen kan via koudeoorloginbeeld.nl.

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht
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Afscheid van
chauffeur Ad Wortel

Repair Cafe houdt extra Avond
zittingen in Ponderosa

Regio - Donderdag 12 maart heeft Ad Wortel zijn
laatste buurtbusrit gereden. Hij werd in De Hoef
ontvangen door leden van het bestuur met een
bos bloemen en een doos Merci. Ad heeft gedurende bijna 18 jaar regelmatig een dienst op Buurtbus lijn 526 gereden. Met het bereiken van de leeftijd van 75 jaar eindigt het rijden met de Buurtbus
wat de meeste chauffeurs erg jammer vinden. Het
is erg leuk om deze bus te rijden; je rijdt een prachtige route vanaf Uithoorn Busstation langs de
Kromme Mijdrecht via centrum Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen en Nieuwer ter Aa naar Breukelen Station en zelfs door naar Breukelen Markt. Wilt u informatie over onze Buurtbus ontvangen stuur dan
een e-mail naar info@buurtbus526.nl

Regio - De komende maanden zullen de vrijwilligers van Repair Cafe Uithoorn weer een aantal avonden, nl. vrijdag, 27 maart, 24 april, 29 mei en 26 juni
van 19.00 tot en met 22.00 uur paraat zijn in Ponderosa, Plesmanlaan 27, Uithoorn. Iets kapot? Zonde om
weg te gooien? Kom langs, want dat is ook ons motto: “Weggooien? Mooi niet!”. Electra, electronica, huishoudelijke en klus apparaten, fietsen, rollators, alles wat u mee kunt nemen onderzoeken en ,indien
mogelijk,repareren we. Als het niet lukt, kunnen wij u
soms nog doorverwijzen. U heeft in ieder geval een
gezellige avond in het oudste buurthuis van Uithoorn.
Bijdrage? Voor wat het u waard is. Een drankje bestellen tijdens het repareren, behoort tot de mogelijkheden, de vrijwilligers van Ponderosa staan voor u klaar.

LEZERSPOST

De Ronde Venen Pa

Hangseizoen rond speelveld in Schegpark geopend

In 2018 is in opdracht van het
gemeentebestuur als recreatieprojectproject een zogenaamd
multifunctioneel speelveld aangelegd in het park bij basisschool ’t Startnest en sporthal
De Scheg. Onderdelen van het
project werden: een groot, met
een metalen hek omzoomd,
speelveld met een harde ondergrond voor balsporten; een
asfaltplateau met diverse soorten rekstokken, genaamd “calisthenics”; verder een plateau
met, van armsteunen voorziene,
“stapstenen” in de vorm van op
ongelijke hoogtes uit de grond
stekende koppen van betonnen heipalen; een als metalen
spreekgestoelte ogend apparaat met handvaten en een klein
wiebelend voetplateau; tenslotte twee aan de bodem vastgezette stoelen met trappers,
waarop de gebruikers, zittend,
met de voeten fietsbewegingen
kunnen maken.
Beoogd gebruik
ook evalueren
Bij goed bestuur hoort evaluatie van uitgevoerde beleidsprojecten. Wat waren de doelstellingen? In hoeverre zijn die gehaald? Voor zover mij bekend

beoogde het gemeentebestuur
met de aanleg van het speelveld
en de omringende voorzieningen betere speelmogelijkheden
voor kinderen uit de buurt te
scheppen. Het voor voetballen,
schoolevenementen en andere
vormen van recreatie gebruikte grote grasveld zou daartoe
onvoldoende
mogelijkheden
hebben geboden. Het zou een
buurtinitiatief zijn geweest om
de gemeente te bewegen tot de
aanleg van een speciaal speelveld. Sponsors stonden al in de
startblokken. Maar buurtbewoners protesteerden. Door het
gemeentebestuur zou op gebrekkige wijze zijn onderbouwd
waarom het bestaande grasveld
kinderen onvoldoende mogelijkheden voor sport en spel zou
bieden. Niet zou zijn aangetoonde wat de toegevoegde waarde
zou zijn van het project. Met een
buurtbrede handtekeningenactie ondersteunden buurtbewoners hun protest. De bezwaren
betroffen niet alleen het project
zelf maar ook de door het gemeentebestuur gevolgde procedure om het project als aanwinst voor de buurt en zelfs als
beweerd buurtinitiatief toch uit
te voeren.

Hangplek als realiteit
Het omrasterde speelveld zou
een verbetering zijn van de al
bestaande mogelijkheden voor
sport en spel, zoals voetballen,
op het voormalige grote grasveld. Elders op het grasveld werd
de genoemde“calisthenics”toeg
evoegd als voorziening voor allerhande gymnastische oefeningen in de buitenlucht. Op de beschreven zitfietsen en stapstenen zouden oudere inwoners
zoals bewoners van het Hoge
Heem en andere belangstellenden in de buitenlucht stilzittend
kunnen fietsen of aan verbetering van hun stabiliteit kunnen
werken op de stapstenen en het
wiebelplateau. Nu de in 2018
aangelegde speel, sport- en oefenvoorzieningen in het Schegpark twee jaar bestaan, is het
tijd om te evalueren wat er van
de door de gemeente beoogde doelstellingen rond speelveld en nevenvoorzieningen is
gerealiseerd. Een paar eerste indrukken. De “calisthenics” vormen een onbedoeld en onveilig klimrek voor kinderen. Sporadisch waren tot nu toe openlucht atleten waar te nemen.
Voetballen doen de kinderen uit
de buurt nog steeds liever op
gras dan op beton. Een schuiver levert dan niet meteen een
enorme schaafwond op. En bijgaande foto van de situatie rond
de zitfietsen en de aangrenzende bank met prullenbakken laat
zien dat het hangseizoen weer
is begonnen. Gebruikers zijn zeker tot nu toe niet de beoogde
serieuze openluchtfietsers of
stapstenende ouderen. Kortom,
het is tijd voor het gemeentebestuur om te evalueren wat er
van de beoogde toegevoegde
waarde van het “buurtinitiatief”
uit 2017 in de realiteit terecht is
gekomen.
Bob Berkemeier

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die
zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Angst
Angst... angst maakt dat mensen rare dingen gaan doen,
mensen steken elkaar aan en
nee dan bedoel ik niet dat virus
waarvan ik zo langzamerhand
de naam niet meer van kan horen. Angst maakt ook dat mensen verstarren, niet meer rationeel gaan nadenken en menen
hun mening over hoe anderen
moeten reageren te pas en onpas tentoon te mogen spreiden.
Angst zorgt ervoor dat dingen
die je eerder als vanzelfsprekend
vond ineens een hele andere lading krijgen( wat moet je met al
dat wc papier) EN angst zorgt
ervoor dat sommige zaken ineens veel belangrijker gaan zijn,
dat je merkt dat mensen eenzamer zijn en dat de doelgroepen
die het altijd al zwaar hebben
het nu nog zwaarder hebben.
Angst... angst kent vele vormen
en gezichten maar het heeft allemaal dezelfde uitwerking op
mensen; vluchten, vechten of
verstarren. Wanneer angst omslaat in paniek dan pas is angst
een vijand, een vijand die vandaag in de winkels taferelen liet

zien die mijn grootouders in de
oorlog hebben gekend; lege
schappen en mensen die vechten om de laatste rollen wc papier, het laatste flesje handzeep
of de laatste potten rode bonen in tomatensaus ( hoewel
ik me ineens bedenk dat dat er
in die jaren misschien niet eens
was maar je snapt mijn vergelijking) Ik moest zojuist 1 van mijn
grootste angsten onder ogen
komen..( waar is die vent als je
hem echt nodig hebt... oh nee,
wacht IK kan dit alleen!!) boven
mijn hoofd liep een spin ter grote van een tarantula, zo 1 die je
niet onder een glas vangt of die
mijn kinderen met hun handen
willen oppakken. Ik verstijfde, ik
voelde paniek en wilde eigenlijk weg lopen... maar nee... dat
kon ik niet en dus heb ik mijn
angst beetgepakt, ik nam een
hap lucht, sloot voor 1 seconde
mijn ogen ( straks rent hij weg
als ik mijn ogen sluit) en zorgde er op humane wijze voor dat
de spin naar een plek ging waar
hij veilig en welkom was, waar
er geen angst is, geen paniek en
geen virus.... ik zal slapen in de
wetenschap dat de schappen in
de winkels morgen weer gevuld

De slappe arm van Uithoorn
De ingezonden brief van Rob
Labordus over de mishandeling
op oudejaarsnacht en de reactie van de politie hierop is tekenend voor de slappe arm van
Uithoorn. Net zoals onze Burgemeester wekelijks een “positieve
“ bijdrage in dit blad levert maar
nooit hard ingrijpt waar het nodig is. Naar aanleiding van de
vele mishandelingen en vernielingen in en na oudejaarsnacht in Uithoorn zouden Burgemeester en Wethouders in
beeld brengen waar het fout
ging en gaat en hard ingrijpen.
En daarna bleef het doodstil op
het Stadhuis. Er gebeurt hele-

maal niets. De angst regeert.
Ja, een ondernemer die camera’s plaatst wordt aangesproken
dat hij iets onwettigs doet terwijl hij als particulier het busstation bewaakt. Die man verdient
een lintje!
Nu ewel
Tekenend voor het optreden
van de politie in Uithoorn was
enige tijd geleden te zien op het
Amstelplein. Er was bij Appie
een winkeldief betrapt, waarop de bedrijfsleiding, terecht,
de politie belde. Wat er toen gebeurde zou zelfs Arjan Lubach
niet als sketch durven opvoeren.

Beste Burgemeester Divendal
Het zijn gekke tijden.. Het is
mooi weer, de kinderen zijn vrij
en toch bekruipt mij een onderbuikgevoel als ik al die spelende (vooral pubers) zie voetballen bij Argon. Voor het weekend
werden alle sportwedstrijden afgelast en sinds gisteren zijn alle
sportclubs en scholen gesloten.
Dat alles is niet voor niets. Zoals wij allemaal weten is er op dit
moment een virus in de wereld,
wat helaas niet buiten Nederland en ook niet buiten de Ronde Venen te houden was en is.
Het lijkt mij dan ook zeer onverstandig om met grote groepen
jongeren te gaan voetballen bij
Argon. Ik snap van de kinderen dat zij deze week nog denken: ‘Heerlijk, lekker vrij.’ Maar ik
hou mij hart vast hoe dat verder
gaat. Na 2 weken geen school is
het al minder leuk, maar als deze kinderen straks helemaal binnen moeten gaan zitten dan is
het een groot probleem. Dat betekent namelijk dat niet alleen
de kinderen binnen gaan zitten, maar ook hun ouders wanneer zij geen werk hebben in vitale beroepen. Ik verwacht niet

van pubers dat zij denken aan
het grotere geheel, maar ik verwacht dit wel van hun ouders.
Ik heb overigens met deze ouders te doen: zij moeten werken
en hun kinderen zijn niet in huis
vast te binden. Dat laatste zou
ik overigens als orthopedagoog
ook geen goed idee vinden om
geheel andere redenen. Toch
zou ik u willen vragen om in navolging van uw collega uit Groningen, de heer Koen Schuiling,
ook een brief te willen schrijven
aan de kinderen en vooral aan
hun ouders. Op het moment dat
wij nu namelijk niet of half handelen zijn de scholen niet 3 weken dicht, maar langer. Dat heeft
effect op de ontwikkeling van
deze kinderen voor de rest van
hun leven. Dan heb ik het nog
niet eens over het effect op bijvoorbeeld de kleine horecabedrijven die bij langer dicht blijven, wel kunnen sluiten enzovoort. Daarbij wil ik niet alleen
maar klagen en niet doen. Ik heb
bewust gekozen om de komende drie weken thuis te zijn voor
mijn kinderen. Als mensen vragen hebben over hoe zij de dag

zijn dankzij al die hard werkende distributie en winkelmedewerkers, dat het verplegend personeel( mag ik mijzelf hieronder
scharen), politie en brandweer
er zullen zijn in deze tijden en
dat zeer waarschijnlijk komende
week de scholen dicht gaan en
vele ouders met mij maar gaan
zien hoe ze hun werk gedaan
krijgen( nee dat mijn kinderen
groter zijn maakt niet dat ik ze
dan maar dagelijks thuis kan laten zitten.. met een eindexamen
en groep 8er)
Afijn, ik wens iedereen een angst
vrij weekend, laten we elkaar
niet gek maken, kijk om naar de
mensen die het nu extra moeilijk
hebben in deze tijd en realiseer
je eens te meer dat gezondheid
belangrijk is, niet te koop en niet
mee te spotten valt.
Oh ja.... en voor alle spinnenliefhebbers.... ik weet dat hij waarschijnlijk banger is voor mij dan
dat ik voor hem hoefde te zijn,
maar toch ben ik blij dat hij
mijn huis niet meer als zijn thuis
hoeft te beschouwen!
Welterusten,
Odette de Leeuw
Uit alle hoeken en gaten vlogen
er politiemensen door het winkelcentrum, zelfs nadat de arme sloeber al lang in de boeien
was geslagen. Acht politiemensen om 1 winkeldief aan te houden die geen enkele poging tot
verzet pleegde...
Het winkelend publiek reageerde volkomen terecht “ kijk, nu
durven ze wel”. Kijk Burgemeester, dit zijn de werkelijke problemen in Uithoorn. Een verloederend dorp en een niet optredende overheid en politie. Ga eens
wat doen in plaats van alleen
maar roepen dat jullie iets gaan
doen!
Mvg C. Becker,
Uithoorn
voor hun kind goed, leuk en nuttig in willen en kunnen vullen
kunnen zij mij altijd benaderen.
Ik denk graag mee, maar zoals
hierboven beschreven wil ik het
in het belang van de kinderen
beperken tot 3 weken iets wat
gekke vakantie.
Ik loop ook nog in het park met
mijn kinderen, maar ze mogen
niet spelen met andere kinderen
of op de speeltoestellen als er
andere kinderen op zijn. Zijn er
geen kinderen kan het even, totdat er anderen komen, dan gaan
wij weer weg. Ik heb makkelijk
praten met twee kleine kinderen, maar met een beetje uitleg
snapte mijn oudste het al. ‘Oh
mama, daar komt een kindje. Wij
gaan he? Want er zijn veel mensen ziek en wij willen niemand
ziek maken!’ Misschien is hij een
slim ventje, maar als ik het uit
kan leggen aan een peuter, dan
lukt dat vast ook bij een puber.
Alvast bedankt voor uw aandacht en ik hoop dat u vanuit uw
functie een beroep kunt doen
op de ouders.
Met vriendelijke groet,
Marilou van Ginkel MSc
Orthopedagoog

