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Juf Amanda verrast met
babyshower

VVD zet strijd voor snelle
verbetering N201 voort

De bouw van 480 starterswoningen lijkt steeds
meer op een droom dan
werkelijkheid

LET OP!
Deze week uw
artikelen en advertenties
eerder sturen!
In verband met KONINGSDAG
wordt onze krant een dag eerder
gedrukt, (drukker werkt niet) dus
ook een dag eerder opgemaakt!

REGIO MEDIA GROEP

Te huur
in centrum Mijdrecht

complete
schoonheidssalon
Meer informatie:
06-46632788

TEKSTEN EN FOTO’S graag op
zaterdag of zondag sturen naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Wethouder teleurgesteld over
besluit provincie over N201
De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen is teleurgesteld over het
besluit van Provinciale Staten om het komend jaar verder onderzoek te
doen naar het verbeteren van knelpunten op de N201. Het oplossen van
problemen bij met name de bocht in Mijdrecht en de leefbaarheid in
Vinkeveen wordt hiermee verder uitgesteld. De gemeente dringt er bij de
provincie op aan om de knelpunten op de N201 in De Ronde Venen zo
snel mogelijk op te lossen.
Wethouder Alberta Schuurs
(Verkeer): ”De N201 is al jaren een
knelpunt als het gaat om leefbaarheid, bereikbaarheid en doorstroming. Over de aanpak zijn we al
langere tijd in gesprek met de
provincie. Er ligt een plan om die
knelpunten aan te pakken en de
verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in onze
kernen. We zijn als gemeente dan
ook teleurgesteld dat Provinciale
Staten heeft besloten opnieuw een
jaar uit te trekken om nader onderzoek te doen. Ik maak me dan ook
ernstige zorgen over de voortgang.’’

Ernstige zorgen
Begin dit jaar uitte de gemeente al
haar ernstige zorgen over het idee om
nader onderzoek te doen. In een brief
aan Provinciale Staten benadrukte de
gemeente dat er uitgebreid is
gesproken over de knelpunten en de
mogelijke oplossingen. Ook diverse
fracties spraken hun zorgen hierover
uit. ‘Hieruit is een breed pakket aan
maatregelen gekomen waarvoor voor
een groot deel draagvlak is ontstaan.
Dit pakket aan maatregelen is een
totaalaanpak voor een toekomstbestendige N201 waarbij de leefbaarheid wordt verbeterd, de bereikbaarheid wordt vergroot en de doorstro-

e eenteli e financi n
staan in on er r
De Ronde Venen - De gemeentelijke
financiën staan flink onder druk in de
gemeente De Ronde Venen. Volgens
de wethouder financiën Alberta
Schuurs (VVD) is dat met name het
gevolg van de stijgende kosten voor
de jeugdzorg en de Wmo. Het
college wil zich komend jaar dan ook
richten op het beheersen van kosten
en het goed uitvoeren van bestaand
beleid. Dat blijkt uit de kadernota
2022 die het college naar de
gemeenteraad heeft gestuurd. Echte
maatregelen wil het college niet
nemen. Of dit te maken heeft met
het feit dat er op 16 maart 2022
gemeentelijke verkiezingen zijn en
het college en de raad dan wel eens

kon veranderen en zo de problemen
worden doorgeschoven naar de
eventuele opvolging, laat zich raden.
De kadernota is de voorloper van de
begroting. De nota schetst op hoofdlijnen waar de gemeente zich
komend jaar op richt. In de begroting, die de raad in het najaar behandelt, zijn de hoofdlijnen uitgewerkt
en concreet gemaakt. “De financiën
in alle gemeenten in Nederland
staan onder druk. Dat is voor De
Ronde Venen niet anders. Daarnaast
zorgt de coronacrisis voor onzekerheid. We willen de gevolgen daarvan
voor onze gemeente zoveel mogelijk
beperken en waar mogelijk

ming wordt aangepakt’, zo is in de
brief te lezen. B en W dringen in de
brief met name aan om het strekken
van de bocht bij Hofland in Mijdrecht
en de aansluiting van Vinkeveen op
de N201 snel aan te pakken.
Langer onderzoek doen
Een meerderheid van Provinciale
Staten besloot 14 april echter een
jaar langer onderzoek te doen om
alle opties integraal en financieel
beter af te kunnen wegen. De
gemeente ziet met dit besluit dat het
oplossen van de problemen bij met
name de bocht in Mijdrecht en de
leefbaarheid in Vinkeveen verder
uitgesteld worden. Gedurende de
verlangde studiefase blijft de
gemeente in gesprek met de
provincie om tot goede en snelle
oplossingen te komen voor de knelpunten in de gemeente, maar helaas
zal dit wel weer de nodige tijd gaan
vergen en blijft het zoals het nu is.

herstellen. Dit vraagt om heldere
keuzes om de dienstverlening aan
onze inwoners en ondernemers op
peil te houden”, zegt wethouder
Alberta Schuurs (Financiën).
Een sterke lokale overheid
De samenleving vraagt om een
sterke lokale overheid die antwoord
geeft op de uitdagingen van
vandaag en morgen, schrijft het
college in het voorwoord van de
kadernota. De uitdagingen op het
gebied van wonen, mobiliteit, landschap en duurzaamheid zijn groot.
Het college werkt komend jaar
verder aan het Lokaal Ruimtelijk
Perspectief. Daarin worden keuzes
gemaakt om de beschikbare ruimte
in de gemeente optimaal te
benutten. Samen met partners blijft
het college de zorg dichtbij inwoners
organiseren en passende zorg

ADVERTENTIES kunnen tot
uiterlijk maandagmiddag
13.00 uur gemaild worden naar:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
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Excuus voor het ongemak
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Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl

Expositie in galerie KunstRondeVenen
Mijdrecht - Ondanks alle onzekerheden rond geldende beperkingen in
verband met de corona-pandemie is
kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen volop bezig met de organisatie
van de Atelier Route 2021. Deze staat
gepland voor het weekend van 29 en
30 mei. Als de Atelier Route doorgaat,
zal er verspreid over diverse locaties in
De Ronde Venen werk van vijftig
kunstenaars zijn te zien. Vooruitlopend
op dit evenement organiseert KunstRondeVenen de komende weken in
haar galerie in winkelcentrum De
Lindeboom 7 in Mijdrecht een expositie
met werk van deelnemers aan de
Atelier Route.

keramiek, fotografie en glaskunst zijn te
zien. De meeste kunstwerken zijn ook
te koop. De expositie zal, met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen, zijn te bezoeken op vrijdagen en zaterdagen op 23, 24 en 30
april, 1, 7, 8, 14 en 15 mei. De galerie is
op die dagen geopend van 12.00 tot
16.00 uur. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn de tentoonstelling op andere
dagen, op afspraak, te bezoeken.

Veelzijdig werk
Er zullen schilderijen, tekeningen,
beelden, werken op het gebied van

bieden. De capaciteit en samenwerking met handhavers wordt uitgebreid. Het college is onder de indruk
van de veerkracht die De Ronde
Venen het afgelopen jaar heeft
getoond. ‘Dat geeft vertrouwen voor
de toekomst’, staat in het voorwoord
te lezen.
Financiële vooruitzichten
Een blik op de toekomst laat zien dat
de begroting voor komend jaar nog
tekorten kent, maar voor de jaren
daarna sluitend zou kunnen worden.
Het college stelt nu nog geen maatregelen voor om de begroting sluitend te krijgen, daarvoor zijn er te
veel onzekerheden. Zo is op dit
moment nog geen duidelijkheid
hoeveel extra geld de gemeente
krijgt in verband met de stijgende
kosten voor jeugdzorg en Wmo. Bij
het opmaken van de begroting voor

2022 wordt gekeken of aanvullende
maatregelen nodig zijn om inkomsten en uitgaven in evenwicht te
brengen.
Behandeling Kadernota
De gemeenteraad heeft twee
avonden uitgetrokken voor de
bespreking van de Kadernota 2022
op 2 en 3 juni. Onderdeel van de
besprekingen zijn de algemene
beschouwingen van de fracties in
de gemeenteraad. Daarin geven de
fracties op hoofdlijnen aan hoe ze
tegen het gemeentelijk beleid
aankijken. Voorafgaand aan de
raadsvergadering wordt de Kadernota 2022 in de commissies van mei
besproken. Alle bijeenkomsten zijn
digitaal in verband met het coronavirus en live te volgen. De Kadernota 2022 is te vinden op
de-ronde-venen.begrotingsapp.nl
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Tjarko van der Pol geeft
familiecollege over ruimtevaart
Regio - – Op donderdag 29 april
geeft illustrator Tjarko van der Pol
een online familiecollege vanuit de
Bibliotheek Amstelland over de
geschiedenis van de ruimtevaart!
Hoe werkt een raket eigenlijk en wie
waren de eerste ruimtevaarders? Zijn
astronauten altijd alleen mannen en
wat is er nodig voor een landing op
de maan? Je leert over de planeten
van ons zonnestelsel en het nut van
ruimtevaart. Ruimtevaart is tegenwoordig heel gewoon. Astronauten
pendelen op en neer naar het ruimtestation, er rijden karretjes rond op
Mars en we vliegen zo naar de maan.
Vroeger konden mensen alleen maar
dromen over reizen door de ruimte.
En dat begon al bij de oude Grieken!
Jong en oud
Of het nou voor jong of oud is, Tjarko
vertelt zijn verhaal graag aan de
hand van leuke beelden en gave

proefjes waardoor deze geschiedenisles nooit saai zal zijn! Tjarko is
illustrator van kinderboeken (o.a.
Pretpark de Poepfabriek en Het
Hersenhotel) en hij maakt illustraties
voor NRC Media. Ook maakte hij de
prachtige illustraties bij het boek van
Govert Schilling Hadden de Grieken
al raketten?Het familiecollege wordt
op donderdag 29 april van 16.0017.00 uur gegeven via ZOOM. Leden
van de Bibliotheek Amstelland
kunnen zich gratis aanmelden, nietleden betalen €5 voor een kaartje. Er
is een beperkt aantal kaarten
beschikbaar en aanmelden kan t/m
zondag 25 april. Geschikt voor
kinderen vanaf 7 jaar en ook leuk
voor ouders/verzorgers om mee te
kijken (niet verplicht).
Kijk voor meer informatie over het
familiecollege en de kaartverkoop
op: www.debibliotheekamstelland.nl

Sprankel gaat aan tafel met Eus
Regio - Het Amstelveens Boekenfeest en de Bibliotheek Amstelland
organiseren dit jaar maar liefst drie
evenementen onder de naam

Sprankel. Schuif virtueel aan tafel bij
Eus tijdens het eerste sprankelende
online evenement. Sprankel gaat
woensdag 12 mei aan tafel met Eus.

133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant 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.
WWW.MEERBODE.NL

Dit evenement staat in het teken van
schrijver en tv-persoonlijheid Özcan
Akyol (Eus). Eus schreef de literaire
romans Eus en Turis en is daarnaast
bekend van zijn columns in onder
andere het Algemeen Dagblad,
Brabants Dagblad en BN/De Stem.
De sprankelende avond wordt
aangevuld met creatieve intermezzo’s. Woordkunstenaar Meliza de
Vries en zangeres Alyssa van
Ommeren (bekend van The Voice of
Holland 2021) treden op.
Gertrude Hoogendoorn van de
Bibliotheek Amstelland en Jacobine
van den Hoek van het Amstelveens
Boekenfeest gaan live vanuit de
Bibliotheek Amstelland met Eus in
gesprek. Misstanden en cultuurverschillen worden vaak via verhalen
naar buiten gebracht, maar ook
beeld is een vorm van kennisoverdracht. Vragen als ‘hoe belangrijk is
de rol van schrijvers daarin?’ zullen

Donna kiest voor werkbezoek bij
autobedrijven tijdens Digimatch
Regio - Op werkbezoek bij een kok,
advocaat of een onderwijsassistent?
Het kan allemaal met VMBO On
Stage. Meer dan 800 vmbo-leerlingen van Wellant Westplas Mavo,
Panta Rhei, het VeenLanden College
en Vakcollege Thamen doen hieraan
mee. Zo ook Donna, leerling van het
Vakcollege Thamen. Voor haar was
de keuze gemakkelijk: “Ik wil de autotechniek in”, zegt zij. “Ik heb mij
daarom ingeschreven voor werkbezoeken bij Brabebo en bij Autobedrijf
Berkelaar.” Haar enthousiasme voor
de techniek werd al met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten.
“Mijn vader heeft een autobedrijf
met de familie”, vertelt zij. “Dat betekent dat hij mij al vanaf jongs af aan
meegenomen heeft in de techniek.
Daar heb ik altijd interesse in gehad.
Dat maakt dat ik ook gekozen heb
voor het Vakcollege Thamen.”
Dat meiden zó overtuigd zijn voor
een baan in de techniek, hoor je
minder vaak. “Natuurlijk vind ik het

jammer dat niet meer meiden voor
een technische opleiding kiezen”,
zegt Donna. “Dat maakt dat meiden
zich ook veel meer moeten bewijzen;
we moeten laten zien dat we het
echt wel kunnen. Al zal dit voor mij
nooit iets zijn waardoor ik me laat
tegenhouden. Ook mijn vader motiveert me enorm mijn eigen keuzes te
maken. Ik vind dit gewoon heel erg
leuk.” Brabebo, een van de plekken
waar Donna graag haar werkbezoek
op 1 of 7 juni zou willen doen, richt
zich op de sloop van auto’s. “Het leek
me wel leuk om daarheen te gaan”,
vervolgt Donna. “Ik ben wel
benieuwd hoe een werkdag in dit
bedrijf eruitziet.” Datzelfde geldt voor
haar interesse in Autobedrijf Berkelaar. “In dat bedrijf ben ik nieuwsgierig naar het werken in de garage”,
stelt Donna. “Ze hebben er ook een
grote showroom, maar daar wil ik
echt niet komen!”
Voor Donna was het zelfs nog lastig
kiezen tussen alle technische

de revue passeren. Verder zal het
nieuwste boek van Adriaan van Dis,
KliFi, besproken worden. In hoeverre
zijn de gebeurtenissen in KliFi, dit
staat voor klimaatfictie, op werkelijkheid gebaseerd? Gertrude en Jacobine nodigen iedereen uit vooraf
vragen te sturen zodat ze die mee
kunnen nemen in het tafelgesprek.
Ook is er mogelijkheid om gedurende het gesprek (online) te
reageren.
Aanmelden
Dit gratis evenement, georganiseerd
door de Bibliotheek Amstelland en
het Amstelveens Boekenfeest in
samenwerking met boekhandel
Libris Venstra, vindt vooralsnog
volledig online plaats. Iedereen kan
zich aanmelden via de website van
de Bibliotheek Amstelland en
ontvangt de link voor woensdag 12
mei 19.30 uur. Het programma zal
een uur duren. Vragen kunnen vooraf
gemaild worden naar programmering@debibliotheekamstelland.nl.

beroepen die werden gepresenteerd
tijdens Digimatch; het digitale alternatief voor het Beroepenfeest. “Ik zag
ook het beroep ‘chauffeur’ ertussen
staan. Ook dat beroep maakte mij
nieuwsgierig: wat doet een chauffeur
precies in het dagelijks leven? En
waarom heeft hij of zij voor dit
beroep gekozen? Misschien dat ik dit
bedrijf nog wel vraag of ik op een
ander moment mag komen kijken...”
Waar de matches tussen leerlingen
en beroepsbeoefenaren normaliter
worden gemaakt op het Beroepenfeest, vond het maken van de
matches dit jaar digitaal plaats. “De
leerlingen zijn daar heel enthousiast
en serieus mee aan de slag gegaan”,
legt Manon van Scheppingen uit. Zij
is decaan op het Vakcollege Thamen.
“De meesten gingen gericht te werk
omdat ze weten wat ze willen. Eén
leerling vroeg mij of zij een beroep
mocht kiezen dat ze nog niet kent.
Juist dat willen we stimuleren; dit is
de kans om kennis te maken met
minder bekende beroepen. Wellicht
zal het je verrassen.”
Meer lezen over Veen en
Amstelland On Stage? Kijk op
www.veenenamstellandonstage.nl

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

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
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) 513 111

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

Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Sociaal loket

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

Koningsdag, ook dit jaar
anders dan anders
De coronacrisis beheerst nog steeds ons leven. Net als vorig
jaar rond deze tijd, wordt iedereen aangemoedigd om zoveel
mogelijk thuis te blijven. Ook met Koningsdag. Er mogen op 27
april 2021 in het hele land, dus ook in de gemeente Uithoorn,
geen vrijmarkten (met vrije verkoop van goederen, eten en drinken), optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd. Ook buurt- of straatborrels zijn
niet toegestaan.
Organiseer niet iets vanuit uw raam, balkon of dakterras waar
mogelijk publiek op afkomt. We willen voorkomen dat voorbijgangers of buren zich voor uw huis op de stoep of op straat
gaan verzamelen en te dicht bij elkaar gaan staan. En ook met
Koningsdag geldt: u mag thuis maximaal 1 persoon ontvangen.
Houd ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
Is het mogelijk om een (kinder)vrijmarkt te organiseren?
Momenteel is het niet mogelijk om evenementen te organiseren.
Het organiseren van een (kinder)vrijmarkt is daarom niet mogelijk. Dit geldt ook voor een kleedjesverkoop in uw voortuin. Het
doel van deze maatregelen is om zoveel mogelijk beweging tegen te gaan om daarmee besmettingen te voorkomen. Gelijktijdig geldt er voor winkeliers dat zij verantwoordelijk zijn voor
een sobere uitstraling van het afhaalpunt om groepsvorming te
voorkomen.
Samengevat
Initiatieven zijn niet toegestaan, die:
• de kans op samenscholing vergroten, zoals algemene muziekpunten.
Initiatieven zijn wel toegestaan, die:
• een gerichte, individuele actie betreffen (zoals bijvoorbeeld
kortdurende muziek, voor gym bij bejaardentehuizen, e.d.).
Hierbij is het nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om te voorkomen dat dit mensen aantrekt en/of
samenscholing plaatsvindt.
Bezoek Koningspaar aan Eindhoven
Gebruik voor de rest uw fantasie om er toch een leuke dag
van te maken! En wilt u het bezoek van het koningspaar
aan Eindhoven zien? Deze is te volgen via de NOS en via
Koningsdageindhoven.nl.

Financieel café

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

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

Bouw- en woningtoezicht

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

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het coronavirus
-

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

Steunmaatregelen voor de
horeca
De coronapandemie beheerst inmiddels al meer dan een jaar ons
dagelijks leven. Voor een gedeelte van de ondernemers is de onzekerheid over het voortbestaan
hierdoor toegenomen. Vooral de
horecasector is ongekend hard
geraakt. Na maanden van sluiting in de eerste zware lockdown
is de horeca op dit moment alweer sinds oktober 2020 gesloten. De gevolgen voor de horecaondernemers zijn groot. De gemeente biedt ook voor het jaar
2021 de horecaondernemers in
de gemeente Uithoorn de volgende steun:
Terrassen
Allereerst gaat de gemeente opnieuw verruimde terrassen toestaan wanneer dit weer kan. Horecaondernemers moeten bij het
Ondernemersloket aangeven of
ze hier gebruik van willen maken.
Geef hierbij aan of u:
• een andere inrichting of opstelling wil dan afgelopen jaar.
Stuur dan een plattegrond
mee.
• of het gaat om dezelfde uitbreiding als vorig jaar. Dan is
het voldoende om alleen aan
te geven dat u hier weer gebruik van wil maken.

Brugdag

maandag 26 april 2021 gesloten,
scheidingsdepot open

Koningsdag

dinsdag 27 april 2021 gesloten

Bevrijdingsdag

woensdag 5 mei 2021,
scheidingsdepot open

Hemelvaartsdag

donderdag 13 mei 2021 gesloten

Brugdag, dag na
Hemelvaart

vrijdag 14 mei 2021 gesloten,
scheidingsdepot open

2e Pinksterdag

maandag 24 mei 2021 gesloten

Burgerpeiling 2021
Een paar weken geleden heeft de
gemeente een aantal inwoners op
basis van een willekeurige selectie uit het inwonersbestand een
uitnodiging gestuurd om mee te
doen aan de Burgerpeiling 2021.
Het onderzoek vindt plaats in alle
352 gemeenten van Nederland;
zo kan uw mening worden vergeleken met die van inwoners van
de andere gemeenten. In de burgerpeiling vraagt de gemeente
aan inwoners wat zij vinden van
hun woonplaats, in dit geval Uithoorn of De Kwakel. En hoe zij
vinden dat de gemeente haar taken uitvoert. De burgerpeiling is
een anoniem onderzoek dat het
onafhankelijke onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy uitvoert in opdracht van
de gemeente Uithoorn.

Daarom doen we net als vorig jaar
mee aan de landelijke burgerpeiling. Door mee te werken, helpt
u ons om onze dienstverlening
naar u te verbeteren. Wij zijn erg
blij met de al ingevulde vragenlijsten. Bent u geselecteerd en heeft
u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld? Doe vooral mee. Het kost
u ongeveer 15 minuten. Hoe meer
geselecteerde inwoners meedoen, hoe een beter beeld wij krijgen. Wij danken u hartelijk voor
uw bijdrage.

Juist in deze coronatijd vinden wij
het extra belangrijk om te weten
hoe u over onze gemeente denkt.

Jaagpad mooi opgeknapt
Het Jaagpad ligt tussen de N231
bij de brug naar Vrouwenakker en
Bilderdam. Het pad is van de gemeente Uithoorn en ligt op een
dijk dat eigendom is van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Na is onderzoek is gebleken dat
de dijk op sommige plaatsen te
laag of niet sterk genoeg was
en voldeed daardoor niet overal
aan de veiligheidsnormen. Dit is
nu verleden tijd. Waternet heeft
namens het Waterschap de opdracht gegeven aan de aanne-

mer Van Oostrum Westbroek b.v.
om de dijk te herstellen. De aannemer heeft toen ook het ﬁetspad
en de weg opnieuw aangelegd.
Het ﬁetspad is verbreed naar 1,50
meter en met een halfverharding
uitgevoerd. Waar men voorheen
bij iedere tegenligger moest afstappen, kan men nu gemakkelijker doorﬁetsen. De halfverharding is een leemachtig materiaal
met grind dat ook al op De Schans
langs de Amstel is gebruikt.

Gemeentelijke lasten
De gemeente int opnieuw géén precariobelasting aan horecaondernemers. In 2020 is deze kwijtgescholden en dit geldt opnieuw voor 2021.
Vergunningsverplichting
Net als in 2020 wordt voor het jaar
2021 aan horecaondernemers die
vanaf maart 2020 tot en met december 2021 een exploitatievergunning hebben aangevraagd of
nog aan moeten vragen, de kosten hiervoor kwijtgescholden. Ook
als er een nieuwe drank- en horecawet vergunning aangevraagd
moet worden, komt deze horecaondernemer in aanmerking voor
een kwijtschelding. Verder krijgt
elke horecaondernemer de mogelijkheid om in 2021 één keer
gratis een wijziging leidinggevende op de drank- en horecawet aan
de gemeente door te geven.
Aanvraag indienen of
contact opnemen
Wilt u als horecaondernemer in
één van deze kwijtscheldingen
ontvangen dan moet u een verzoek
indienen via ondernemersloket@
uithoorn.nl Geeft u hierbij aan
om welke vergunning het gaat en
wanneer deze aangevraagd is/
wordt. Ook voor andere vragen
kunt u terecht via dit emailadres.

Wist je
dat?
Om bewoners en ondernemers te helpen om meer grip
te hebben op hun geldzaken,
is de gemeente Uithoorn aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken stelt
online geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.
Het kan bijvoorbeeld uitkomst
bieden voor mensen die meer
geld over zouden willen houden, in financiële problemen

zitten, maar ook voor mensen
die geld willen sparen voor
de studie van (klein)kinderen.
Ook zijn er plannen beschikbaar voor jongeren en ondernemers. De geldplannen geven tips en handvatten.
Voordeel van de online geldplannen is dat ze anoniem ingevuld kunnen worden en op
een tijdstip dat het uitkomt.
De geldplannen zijn te vinden via: www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

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

Opschoonommetjes een
succes bij ﬂats Europarei
Op de Landelijke Opschoondag zijn er door inwoners en de
werkgroep tegen afval in de Europarei opschoonommetjes gemaakt. Er werd veel zwerfafval opgehaald. Dat smaakte naar
meer. Daarom heeft de werkgroep besloten op elke laatste zaterdag van de maand tot aan de zomer: 24 april, 29 mei en 26
juni twee opschoonommetje te houden; om 10.00 uur en 14.00
uur. De gemeente stelt schoonmaaksetjes met een afvalgrijper
ter beschikking om veilig (coronaproof) en hygiënisch het vuil
te prikken. Woont u ook in de Europarei? Houd het informatiebord in de hal in de gaten. Posters van de werkgroep met data en locatie om te starten, komen daar te hangen. U doet toch
ook mee?

WERKZAAMHEDEN THAMERWEG EN BURGEMEESTER
VAN MEETELENSTRAAT
Op maandag 19 april 2021 is aan- Op de Thamerweg wordt een
nemer J. Koper & Zn. BV met de nieuw riool aan de nieuwbouwherinrichtingswerkzaamheden op zijde aangebracht. Daarna wordt
de Burgemeester van Meetelen- de hele Thamerweg deﬁnitief instraat en Thamerweg begonnen. gericht.
De aannemer doet deze werkzaamheden in opdracht van Zee- Afsluiting weg
man Real Estate B.V.
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt een deel van
Werkzaamheden
de Burgemeester van MeetelenDe rijweg op de Burgemees- straat en Thamerweg afgesloten
ter van Meetelenstraat wordt op- voor het doorgaande rijverkeer.
nieuw bestraat vanaf huisnummer 33 tot de kruising Thamer- Parkeren
weg, evenals de deﬁnitieve inrich- Auto’s kunnen tijdens deze werkting aan de nieuwbouwzijde.
zaamheden in de buurt parke-

Toetsing hondenbeleid
Het toetsen van het huidige hondenbeleid met input van inwoners
is klaar. Inwoners hebben de gelegenheid gehad een reactie te
plaatsen op de hondenkaart. Wij
hebben wensen, kritiek en ideeën
ontvangen.

We hebben deze allemaal verzameld en in een document gezet. Achter elke opmerking hebben wij ons antwoord gegeven.
Met goede afspraken (regels)
willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen van

ren. Bij voorkeur op het parkeerterrein van de Stationsstraat. Woningen blijven te voet bereikbaar
met loopschotten of het intact laten van het trottoir. De loopschotten zijn breed genoeg voor een
rollator of kinderwagen.

Contact
De omwonenden ontvangen een
brief van de aannemer met een
contactpersoon. Heeft u als niet
omwonende ook een vraag, bel
dan naar het Klant Contact Centrum op (0297) 513 111.

alle gebruikers van de openbare ruimte. De antwoorden zijn
gegeven vanuit het nieuwe hondenbeleid. Dit beleid bestaat uit
nieuwe en oude afspraken, mede gebaseerd op input uit de gehouden participatie en de mogelijkheden die de openbare ruimte biedt. We houden u op de

hoogte wanneer het nieuwe hondenbeleid door het bestuur definitief wordt vastgesteld. Vanaf dat moment geldt het nieuwe hondenbeleid. U kunt het document (notitie beantwoording
participatie hondenkaart) bekijken op ons participatieplatform
www.uithoorndenktmee.nl.

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
ofﬁciële 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) 513 111.
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’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum
voor de mogelijkheden.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2021-036246, Anemoonlaan 49, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 05-04-2021);
• 2021-039442, Anemoonlaan 45, het parkeren in de voortuin. (ontvangen 15-04-2021).

Uithoorn
• 2021-036215, de Uithoornlijn, aanvraag omgevingsvergunning. (ontvangen 31-03-2021);
• 2021-038494, Spotvogel 2, het parkeren op eigen terrein. (ontvangen
09-04-2021);
• 2021-038442, Amsterdamseweg, het bouwen van loodsen, (ontvangen
09-04-2021).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

Uithoorn
• 2021-025041, Clara Egginklaan 16, het plaatsen van palen voor een
vlonder (ingetrokken, bevestiging 07-04-2021 verzonden).
BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-009843, Geertruidahoeve 44, het plaatsen van een veranda (buiten behandeling 29-03-2021).

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

De Kwakel
• 2021-026179, Anemoonlaan 53, het parkeren in de tuin (verzonden 1504-2021).

Uithoorn
• 2021-018952, Zijdelweg, het plaatsen van lichtmastreclame (verzonden 06-04-2021);
• 2021-034228, Wilhelminakade 139, het plaatsen van balkonbeglazing
(verzonden 07-04-2021);
• 2021-022784, Grauwe Gans 62, het uitbouwen van de woning en vervangen van de gevelbeplating (verzonden 14-04-2021);
• 2021-023261, Blauwe gans 7, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 23-03-2021);
• 2021-022764, Rotgans 19, het stucen van de gevels en het vernieuwen
van de dakkappelen en de dakpannen (verzonden 23-03-2021).

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

Uithoorn
• 2021-037334, Kuyperlaan 50, aanvraag drank- en horecavergunning
(ontvangen 29-03-2021)
• 2021-035114, Arthur van Schendellaan 59, aanvraag drank- en horecavergunning (ontvangen 29-03-2021);
• 2021-038009, Blauwe Gans 7, het plaatsen van een afvalcontainer van
23 mei t/m 31 juli 2021
• 2021-037782, Nicolaas Beetslaan 2-59, het plaatsen van een schaftkeet een ecotoilet en een kopgevelsteiger van 26 april t/m 1 oktober
2021);
• 2021-037796, Brede school Legmeer, het rijdend verzetsmuseum, van
26 mei t/m 2 juni 2021. (ontvangen 08-04-2021).
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.

Uithoorn
• 2021-029673, Colijnlaan 132, het plaatsen van een afvalcontainer. (verzonden 07-04-2021);
• 2021-036319, Wilhelminakade 11, exploitatievergunning horecabedrijf
(verlenging) (verzonden 12-04-2021).
VERKEERSBESLUITEN

VERKEERSBESLUIT VERPLICHTE RIJRICHTING COUPERUSLAAN
De Couperuslaan is een straat waar aan beide zijden van de weg geparkeerd wordt. Hierdoor blijft soms weinig ruimte voor voetgangers over. Door
het instellen van eenrichtingsverkeer en een reconstructie van de weg kunnen aan beide zijden van de weg parkeervakken gerealiseerd worden,
waarbij het trottoir vrij blijft voor voetgangers. De nabijgelegen Hugo de
Grootlaan is enige jaren geleden op eenzelfde wijze aangepakt. Deze herinrichting van de Couperuslaan met eenrichtingsverkeer draagt bij aan een
consistent verkeersbeeld waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd.
De rijrichting wordt vanuit de Guido Gezellelaan richting de Potgieterlaan.
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 2 juni 2021 bezwaar maken tegen
deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de
gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat
u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

KENNISGEVING WABO, REGULIERE PROCEDURE,
AANVRAAG ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag
om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het verruimen van de openingstijden van de verffabriek op zaterdag en zondag.
Ontvangstdatum aanvraag: 9 april 2021
Aanvrager: PPG Coatings Nederland B.V.
Locatie: Amsterdamseweg 14, Uithoorn
Zaaknummer: 10244176

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag
en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het
besluit behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.
nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL
Phuong, 6 jaar, Cambodja

WĲ ZĲN WAAR
KINDEREN ONS
NODIG HEBBEN

www.savethechildren.nl
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Bewegend leren, niet alleen met
de buitenspeeldag!

Opbrengst Lions Lenterit €4250,voor Ronald McDonaldhuis
De Ronde Venen - Op zondag 18
april jl. vond de 17-de Lions Lenterit
plaats. Deze wordt jaarlijks georganiseerd door de Lionsclub MijdrechtWilnis in samenwerking met Hotel
Mijdrecht Marickenland. Dit jaar was
het echter een bijzondere Lenterit
die was aangepast aan de corona
regels. In April 2020 moest de
Lenterit helaas worden afgelast
wegens de corona uitbraak itdrukkelijk werd nu groepsvorming voorkomen van begin tot eind. Start en
eindpunt waren bij Hotel Mijdrecht
Marickenland, waar presentatrice
Myra de Groot alle deelnemers
verwelkomde.
Onderweg kon men van een picknick
lunch genieten van restaurant Meesters. Het weer werkte mee en de rit
werd in een prima lente zonnetje
volbracht.
Het aantal inschrijvingen was het
hoogste ooit. Er namen 101 auto’s
deel. Er was een grote varieteit in
deelnemende autos met natuurlijk

veel van de bekende merken maar
een aantal bijzondere zoals Lomax,
Ferrari, klassieke Jaguar, Mercedes,
en door het mooie weer ook veel
cabrio’s.
Genieten
Men kon op een beschermde gezamenlijke wijze van een fraaie middag
genieten voor een goed doel. Dit
goede doel was nu het Ronald
c onaldhuis in trecht waar jaarlijks families uit de Ronde Venen
ondersteund worden, de plek waar
“familie het medicijn is” .
De route werd aangegeven met het
bolletje–pijltje systeem. Onderweg
waren 2 controle posten en moesten
20 vragen beantwoord worden.
De fraaie route van 110 km werd in
de nabije omgeving afgelegd en
voerde o.a. langs de Vecht, de
Kromme Mijdrecht, de Oude Waver
en de Winkel. En o.a. via mooie
plaatsen als Breukelen, Loosdrecht,
Nyenrode, Nieuwer Ter Aa en een

stempelpost op de Bosdijk. Deze
route werd bijvoorbeeld in ongeveer
4,5 uur afgelegd.
Prijzen
Na afloop berekende de jury aan de
hand van de gereden afstand, gemiddelde snelheid, bezochte controleposten en antwoorden op de vragen
de behaalde punten.
De eerste prijs was een ICE-Watch
van juwelier Van Beek, de tweede en
derde prijzen waren een dinercheque
van Restaurant Meesters en restaurant Rendez-Vous. Deze uitslag vond
digitaal plaats en kan, evenals vele
foto’s, bekeken worden op www.
lenterit.nl . Daarbij werd symbolisch
de opbrengst van € 4250,- overhandigd door André Kunkeler en Henny
van Nieuwkerk namens de Lionsclub
aan het Ronald McDonaldhuis
trecht e organisatie dankt alle
deelnemers en sponsoren en hoopt
iedereen gezond en wel terug te zien
bij de lenterit in april 2022.

Mijdrecht - Afgelopen dinsdag was
het nationale buitenspeeldag. In de
buitenlucht op een speelse manier
leren om tot betere leerprestaties
komen, is de gedachte hierachter.
Daarom deden heel veel scholen aan
de buitenspeeldag mee. Bijzonder?
Op de Hoflandschool niet. Daar staat
bewegend leren regelmatig op het
lesrooster. Dus ook op de nationale
buitenspeeldag werd er op verschillende manieren bewegend geleerd
door de meer dan 200 leerlingen van
de Hoflandschool. Zo werd er
dinsdag een spellingsstrijd in teams
op het plein gestreden. Wie heeft de
meeste woorden op de bloembladen
van de verschillende
spellingscategorieën:
• ij de kleuters hoorden de
kinderen een woord en rennen
naar de letter waar het woord mee
begint
• e kinderen van de andere groe
kleuters mochten samen met de
meester op het schoolplein wat
cijfers oefenen. Dit deden ze door
te rennen naar het vak waar het
goede cijfer stond. De meester gaf
een uitleg over een cijfer of belde
het uit en de kinderen konden dan
naar de goede cirkel lopen . Na een
tijdje mochten de kinderen zelf

met cijfers komen en deze
uitleggen aan de klasgenoten. Dit
zorgde voor leuke momenten en
grappige ideeën!
• e kinderen van groe
begonnen de dag met een spellingsestafette. Daarna hebben ze
een rekencircuit gedaan. Met
onder andere een rekenspeurtocht
met het onderwerp metriek stelsel,
verhoudingstabellen estafette,
breukenmatch, klokkenmemorie.
Het was een gezonde, breinvriendelijke en leerzame dag!
Sinds de Hoflandschool begonnen is
met bewegend leren staat het bijna
dagelijks op het programma in de
verschillende groepen. De leerkrachten merken het positieve effect!
Je hersenen worden geactiveerd als
je beweegt, dus leerlingen slaan
dingen beter op. Daarnaast is leren
leuker en makkelijker als je er plezier
in hebt. Lesstof herhalen, verwerken
en automatiseren gaat extra goed
met bewegen en dus ook buiten.
De kinderen hebben soms niet eens
door dat ze aan het leren zijn, omdat
ze er zo’n plezier in hebben. Dan is
het leren niet alleen leuk voor de
leerlingen, maar ook zeker voor de
leerkrachten. Spelend leren, wie wil
dat nou niet!

en de andere knelpunten van de
N201 aan te pakken helemaal niet
meer doorgaat. De meerderheid in de
provincie wekt de indruk nauwelijks
nog geld aan de leefbaarheid en
veiligheid van inwoners in De Ronde
Venen te willen besteden.

lijkt gedreven door vertragingstactiek
en kostenbesparing en niet door het
belang van inwoners en de economie
in De Ronde Venen voorop te stellen’.
Bart Richter fractievoorzitter van de
VVD De Ronde Venen:
“Het is volstrekt belachelijk dat er na
40 jaar praten en onderzoeken nu
weer sprake is van uitstel. We zien het
ook als een belediging richting de
inwoners en ondernemers die
hebben meegewerkt aan de voorgestelde oplossingen die nu voorlag.
Triest!”. De VVD in provincie en in De
Ronde Venen is vastbesloten om te
blijven strijden voor het strekken van
de bocht. Voor de leefbaarheid,
veiligheid, doorstroming, en voor het
mogelijk maken van uitbreiding van
het bedrijventerrein.

VVD zet strijd voor snelle
verbetering N201 voort
De Ronde Venen - Vorige week heeft
het provinciebestuur besloten om
een jaar langer te gaan studeren op
de verbetering van de N201.
Dit terwijl er al tientallen jaren wordt
gepraat over onder andere het

strekken van de bocht bij Hofland.
Het voorstel tot uitstel werd gesteund
door onder meer het
en Groenlinks. Door dit uitstel bestaat
de kans dat het oorspronkelijke plan
om de bocht bij Mijdrecht te strekken

Alles uit de kast
De VVD statenfractie heeft alles uit de
kast gehaald om dit uitstel tegen te
houden. Met twee amendementen
heeft de VVD, ondersteund door 50
Plus geprobeerd om in ieder geval
een snelle aanpak van de bocht te
redden. Helaas was de steun van
JA21, PVV en SGP niet genoeg om
een meerderheid te halen.
Bob de Jager, statenlid voor de VVD:
‘’Het besluit van Provinciale Staten
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Jumbo Uithoorn slager
Hans de Jong met pensioen
Door Roos Uithol
Uithoorn - Slager Hans de Jong (64)
gaat vanaf 1 mei van zijn pensioen
genieten. Met zijn afscheid blikt hij
terug op een mooie loopbaan, een
aantal ontwikkelingen in en rondom
zijn vakgebied, wat het pensioen
voor hem betekent en een woordje
over zijn favoriete vlees.
Wanneer is de liefde voor dit
ambacht ontstaan? En hoe?
In 1971 was ik een jaar of 14. Eigenlijk
werd ik opgeleid in de technische
dienstverlening. Daar kwam tijdens
mijn examenjaar verandering in bij
een klusje in de slagerij van mijn
oudere broer. Ik zag hoe hij worst aan
het maken was en voor ik het wist
sloeg de vonk ook op mij over.
Vervolgens ben ik naar een slagersvakschool gegaan en gestart bij een
slagerij in Bodegraven. Ik heb daarnaast nog twee jaar in een slachthuis
gewerkt en verschillende dieren
mogen slachten. Daar heb ik geleerd
hoe je een geslacht dier geschikt
maakt om als vlees aangeboden te
worden bij een slager. Ik zeg altijd zo:
dat is ‘van het vaarsje naar het karbonaadje’! Tot slot ben ik weer teruggekeerd naar de slagerij. Eerst in een
zelfstandige, ambachtelijke slagerij
en uiteindelijk in de supermarkt. Dat
was op 19 juli 1988 bij Reurings en
daar bleef ik 24 jaar lang. Daarna
werd dat pand de C1000 en 3 jaar
later de Jumbo.
Wat is het favoriete stuk vlees
voor deze slager?
De Ribeye en het staartstuk dat men
tegenwoordig de Picanha noemt!
Waarom?
Voor allebei geldt, dat het zacht en
kort van structuur is en je kunt het
voor allerlei doeleinden gebruiken. Je
kan het stoven, bakken, braden, op de
barbecue grillen of in reepjes snijden
voor de wok. Er zit ook een klein
randje vet aan en dat maakt de smaak.

En favoriete kruiden?
Houd het simpel met licht peper en
zout. Ik vind dat de laatste jaren
wordt overdreven met de toevoeging van kruiden en marinades. Als je
vraagt aan iemand hoe het vlees
smaakte wordt er begonnen over de
smaak van de toevoegingen.
Dat is zonde, want je gaat echt de
natuurlijke smaak van het vlees
missen.
Hoe staat het met de
ontwikkelingen binnen dit
ambacht?
Smaken kunnen veranderen, zoals je
nu ziet met de opkomst van vegan.
Je probeert wel eens wat uit, maar
zelf heb ik niet heel veel met vegan.
Dat kan eraan liggen dat ik wat ouder
ben en mijn hele leven de smaak van
vlees ben gewend. Ik ben er niet op
tegen hoor, want iedereen heeft zo
zijn smaken. Alleen moet het wel
echt goed op smaak zijn van binnen.
Net als dat het uiterlijk van de mens
er niet toe doet bij mij. Het gaat erom
hoe jij innerlijk bent. Zo bekijk ik ook
vlees. Het gaat niet om de marinades,
maar puur om het vlees zelf. Het
kleine randje vet dat maakt het
verschil! Maar ook wat het dier zelf
eet heeft invloed op de smaak. Dat
kan het vlees net wat pittiger maken.
Buiten de stad wordt overigens nog
wat meer traditioneel vlees gegeten.
Er wordt wel vegan aangeboden,
maar dat wordt wat minder verkocht
hier. Ook voor vegan geldt dat er niet
te veel moet worden gerommeld
met het recept, vind ik zelf. Als je ziet
wat er in een aantal producten aan
zouten en smaakversterkers
bijkomt...Ik ben er geen fan van, maar
dat moet iedereen voor zichzelf
uitmaken! De keuze voor een maaltijd is verder meer divers en uitgebreid geworden. Ter illustratie,
vroeger kocht men veel gehakt en
werden zo’n 12 ballen gedraaid,
waarvan twee dagen werd gegeten
met een beetje groente erbij. Als je
kijkt naar de formule, de combinatie

supermarkt met slager, is het doel
klanten aantrekken met hoogkwalitatief vlees. De omzet van de supermarkt draaide daardoor eerst grotendeels op de producten die de slagerij
afleverden. Dat is heel anders
geworden. Je kunt kiezen uit pasta
maaltijden, Chinees, vegetarisch,
kant-en-klaar etc. Dat is concurrentie
voor het vlees, maar geen slechte
ontwikkeling. Dat maakt het allemaal
meer veelzijdig.
Wat ga je het meeste missen nu je
met pensioen gaat?
Daar zit ik wel een beetje mee, want
ik ben gewoon gek op mijn werk! Van
de afdeling en de winkel, ik ga de
reuring op de werkvloer missen. Het
contact met de mensen, waarvan
een aantal al ver teruggaan. Zowel
klanten als collega’s. In mijn eerste
jaar in 88’ kwam een kleuter voor een
plakje worst en die komt vandaag de
dag langs met haar eigen kinderen.
Dan heb je het er nog over hoe je
haar weleens (als grapje natuurlijk!)
de winkel uit moest schoppen,
omdat ze weer voor haar plakje worst
kwam. Mensen doen boodschappen
niet voor de lol, dus dan probeer je
het wat leuker te maken door
gezellig contact te hebben. Met de
collega’s ga ik routines als de dag
samen opstarten missen. Lekker met
een bakje koffie over voetbaluitslagen of gebeurtenissen in de
wereld praten. Met de groenteboer
Wilco ga ik 33 jaar terug en er zijn
ook een aantal collega’s die ik heb
mogen aannemen. Zelfs drie generaties, waarvan een kleinkind mij
onlangs is komen versterken bij de
vleeswaren. Dat is natuurlijk
schitterend!
Hoe zal de nieuwe verkregen
vrijheid worden ingevuld?
Ik rijd graag motor! Niet enorme
afstanden hoor, maar wel lekker een
middagje rijden en dan een pauze
tussendoor met een heerlijke
uitsmijter of een lekker visje. Ik heb

Realisatie Verkeersplan centrum
Uithoorn officieel van start
Uithoorn - Met het plaatsen van het
eerste bouwhek door wethouder Jan
Hazen, is de realisatie van het

Verkeersplan centrum Uithoorn officieel gestart. Vanaf nu wordt er in 21
fases gewerkt aan een vriendelijk,

groen en veilig centrum van
Uithoorn. De werkzaamheden
starten twee weken later dan

ook een grote tuin, dus daar wil ik
graag een keer zelf een tuinhuisje
maken. En een vriend van mij is een
heel huis aan het bouwen, dus daar
wil ik mijn hulp voor aanbieden. Zo
nu en dan zal ik tevens wat invalwerk
doen voor slagers die graag een
dagje vrij willen hebben. Daarnaast
een beetje vrijwilligerswerk. Zoals op
de Sint Nicolaashoeve in Nieuwveen.
Dat is een logeerboerderij, maar ook
een plek die beschikbaar is gesteld
voor de mensen uit deze omgeving.
Dat komt uit een erfenis van een
echtpaar uit 1863. Mijn dochter mag
daar haar Murray Grey koeien stallen
voor een gereduceerde prijs. Het
importeren van deze koe is een
‘kleine’ hobby van haar. Onlangs
heeft ze voor het eerst één van haar
koeien geslacht en als vleespakket
verkocht. Zo blijkt er toch een beetje
slagers bloed te zijn overgedragen!

Tot slot wat zou je de opvolger en
oud collega’s willen meegeven of
toewensen?
Probeer het zo in te vullen dat de
klant, je baas en jij zelf tevreden bent.
Het totaal plaatje! Dat je het leuk
vindt om echt iets te betekenen voor
de winkel. Ik haalde zelf altijd veel
bevrediging uit de bevoorrading
goed op orde te hebben. En
nogmaals, zorgen voor fijn contact
met de klanten. Dat begint met
vriendelijk gedag zeggen als men de
winkel binnenkomt. Als men dan een
stukje vlees komt halen, vragen wat
de plannen zijn. Dat is een stukje
interesse tonen. Met onze Jumbo
baas Peter de Jong werk ik sinds
2014. We hebben in 6 jaar tijd een
mooie winkel gebouwd met een
goede omzet. Iets om trots op te zijn
en dat mag nog zeker worden
gezegd!

gepland, omdat bij de Dorpsstraat
onverwacht vervuilde grond werd
aangetroffen. De gemeente heeft
verschillende voorzorgsmaatregelen
getroffen om deze grond zorgvuldig
af te graven en af te voeren.
Wethouder Hazen: “Bij grote bouwprojecten, zoals dit project, stuiten
we soms op onvoorziene omstandigheden. Natuurlijk hopen we dat we
tijdens deze realisatieperiode niet
vaker worden verrast en de planning
bij moeten stellen.”

een mooie rotonde met daarop een
kunstwerk ter ere van het 200-jarig
bestaan van onze gemeente.” Tot het
eind van dit jaar wordt gewerkt aan
fase 1 tot en met 7, waarin de riolering, kabels en leidingen worden
vervangen.

Wat gaat er precies gebeuren?
Naar verwachting gaan de werkzaamheden ongeveer anderhalf jaar
duren. Zowel onder de grond, als
boven de grond gaat het centrum
dan ook helemaal op de schop.
Hazen: “We doen alles in een keer: de
riolering, leidingen en kabels
vervangen, bestraten. Er komt een
nieuwe infrastructuur met klinkers in
het centrum in plaats van een
asfaltracebaan. En we laten onze
fietsstructuur aansluiten bij die van
gemeente De Ronde Venen. Er komt
een middenberm met verschillende
soorten bomen en bloemen – goed
voor de biodiversiteit - en er komt

De BouwApp
We doen hard ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken,
maar de werkzaamheden zullen
overlast geven. Er komt een pittige
tijd aan voor bewoners, ondernemers
en bezoekers van het centrum. Om
het project in goede banen te leiden,
heeft de gemeente een omgevingsmanager aangesteld: Liesbeth van
Boom. Via de BouwApp houdt Liesbeth belanghebbenden op de
hoogte van de werkzaamheden,
afsluitingen, omleidingsroutes en de
planning. Via de BouwApp kan ook
contact worden opgenomen met
Liesbeth. Daarnaast worden in de
BouwApp ook leuke dingen, zoals
foto’s en filmpjes van de werkzaamheden gedeeld. Op www.uithoorn.
nl/verkeersplanuithoorn staat ook
een overzicht met veelgestelde
vragen.
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Van Ekris en muziekvereniging
VIOS samen sterk!

Juf Amanda verrast met babyshower
Wilnis - De leerkrachten en kinderen
van de Kon. Julianaschool in Wilnis
hebben hun directrice, juf Amanda,
verrast met een babyshower. Op de
laatste schooldag voor haar zwangerschapsverlof werd juf Amanda
met een smoes naar de versierde hal
van de school gelokt. Daar stond tot
haar grote verbazing haar man Rik
die ook bij het complot betrokken
was. Juf Amanda en Rik moesten
bewijzen of ze wel klaar waren voor
de komst van de baby. Ze deden een
wedstrijdje tegen elkaar met verschillende spelletjes, zoals: wie verzint de
meeste babynamen, wie verschoont
het snelst een vieze luier, wie hangt
het snelst de babykleertjes aan de
waslijn en geblinddoekt babyhapjes
raden. Alle activiteiten werden
gefilmd in de hal en de kinderen
keken live mee vanuit de klassen,
zodat de babyshower ‘coronaproof’
was.
Juf Amanda en Rik werden tot slot
verwend met zelfgemaakte cadeautjes uit iedere groep, zoals bijvoorbeeld een luiertaart, een voelboek
voor de baby, puffeti om te oefenen
met puffen en andere leuke knutsels.

Mijdrecht - “De vraag van de ondernemers om juist in deze tijden lokaal
te kopen houdt ook in dat je lokaal
moet steunen. Het is van belang dat
ook de verenigingen blijven bestaan”,
aldus de heer Ferry van Ekris die er
geen moment over twijfelde om de
Show- & Marchingband VIOS
wederom voor een jaar te sponsoren.
Voor VIOS is het al geruime tijd geen
makkelijke periode. Waar sportverenigingen nog beperkt door konden
met trainen en onderlinge
wedstrijden, is het bij de muziekvereniging al een poosje stil. Optredens
kunnen niet doorgaan, maar ook kan
er niet gerepeteerd worden. Ook dit
jaar geen Seizoenpresentatie of een
Taptoe in Mijdrecht. En met
Koningsdag kunnen we wederom
niet de straat op. De speciale uitvoering van de Toyota Aygo, zoals op de
foto, was een mooie presentatie
geweest bij de Koningsdag-optocht.

Buitenlesdag bij de Eendracht
was een feestje!
Mijdrecht - Op 13 april jl. was het
weer zo ver: tijdens de Nationale
Buitenlesdag riepen IVN Natuureducatie en Jantje Beton alle leerkrachten op om naar buiten te gaan
tijdens hun lessen. Buitenles krijgen
is zo gezond: frisse lucht, beweging
en natuur nodigen uit tot creativiteit.
Afgelopen jaar bleek ook een groots
succes: meer dan 3000 scholen in het
primair onderwijs hebben buiten les
gegeven. Heel veel scholen in de
Ronde Venen deden mee aan deze
mooie lessen, net zoals dit jaar.

Nationale buitenlesdag op
basisschool de Fontein
Mijdrecht - Op de Fontein worden
regelmatig lessen in de buitenlucht
gegeven. Zo leren de kinderen
spelenderwijs en met veel plezier. De
leerkrachten hebben dan ook niet
lang getwijfeld om mee te doen met
de nationale buitenlesdag. Voor elke
groep was er een workshop, aangeboden door NME de Woudreus.
De kleuters kregen dansles. Heerlijk
buiten op het grasveldje bij de school
was dat een hele ervaring. Studio
Sundance zorgde ervoor dat de kleuters flink in beweging kwamen!
Groep 1-2A maakte natuurlijke kunst.
Met zelfgemaakte modderverf, en
een tak als kwast werden de mooiste
schilderijen geverfd. In het Tiny Forest
naast de school gingen de kinderen
van groep 3 op zoek naar kleine kriebelbeestjes. Met een loep en de zoekkaart in de hand werden veel
verschillende beestjes gevonden.

Foto’s
Groep 4 mocht foto’s maken. Er werd
zo op een andere manier naar de
natuur gekeken en dat leverde echt
hele mooie plaatjes op. Er was voor
de leerlingen van groep 5-6 een
theaterworkshop over “Erik of het
kleine insectenboek”. De kinderen
onderzochten samen hoe de
insecten kijken, bewegen en
geluiden maken. Daarna maakten de
kinderen hun eigen toneelscène en
lieten deze aan elkaar zien.
En voor de groepen 7 en 8 was er
beeldhouwer Marjolein Berger- Vos
die met iedereen aan de slag ging
om van speksteen een kunstwerk te
maken. De kinderen en de leerkrachten van de Fontein hebben
veel plezier beleefd en weer een
heleboel geleerd tijdens deze
buitenlessen!

Maar nu wel te zien bij Toyota-dealer
van Ekris! Daar kunnen de verkopen
gelukkig wel doorgaan! De heer van
Ekris en de heer John Mayenburg,
voorzitter van VIOS, laten met
gebalde vuisten zien: samen staan
we sterk, samen gaan we Corona
overwinnen!

Huiverig
In groep 8 van OBS De Eendracht
liepen ze wat onwennig en huiverig
met blote voeten over nét niet
bevroren gras. Daarna moesten ze
met de bruut wakker gemaakte
voeten wandelen over een ‘blote
voeten pad’ met bijna allemaal
natuurlijke materialen. Ze kregen
natuurlijk best vieze voeten, maar die
werden ook weer keurig schoon met
water en handdoeken!
Vakdocenten vertelden aan groep 7
hoe je een foto kunt maken vanuit
een ongebruikelijke positie met een
camera of laptop. In groep 3 en 4
leerden ze werken met een natuurlijk

fotolijstje, zoals de handen of takjes
die een schilderijlijstje vormen.
Zoeken naar iets moois of juist iets
dat heel griezelig is op je eigen
speelplein en dat dan zelf fotograferen! Leren over het afval in de
natuur en met een spannende bingo
eropuit in de omgeving van de
Eendracht. Met eigen ogen vaststellen wat er allemaal door mensen
in de natuur wordt gegooid en het
met prikkers weghalen. Een zonnige,
leerzame buitenlesdag!
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Hier zou de droom werkelijkheid moeten worden

De bouw van 480 starterswoningen lijkt steeds
meer op een droom dan werkelijkheid
Vervolg van vorige week
De Ronde Venen – Zoals wij vorige week al lieten weten kunt u nu het
verslag van de opvattingen en standpunten lezen die tijdens de vergadering zijn ingebracht door de raadsleden die zitting hebben in de
Commissie Ruimtelijke Zaken en de woordvoerder van het plan om 480
starterswoningen te bouwen. Er is al veel overgeschreven over plan.
Recent ontving het college van b en w een initiatief voor de bouw van
deze 480 tijdelijke woningen nabij het Veenweidebad. Het college is
bevoegd om bij tijdelijke bouw af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Eerder deze maand stond het onderwerp op de agenda van
de raadscommissie Ruimtelijke Zaken. In de editie van afgelopen week is
ruim aandacht besteed aan de achtergronden.
Allerminst gerust
Diverse bedrijven hebben inmiddels grote bedenkingen. Ze zijn er
niet gerust op dat een nieuwe
(tijdelijke) woonwijk naast het
bedrijventerrein geen beperkingen
oplevert voor de huidige en
toekomstige bedrijfsontwikkelingen. Gelet op de schaal en
impact van het verzoek van tijdelijke woningbouw heeft het college
van b en w informatienota aan de
gemeenteraad voorgelegd. De
gemeenteraad kan aangeven hoe
gedacht wordt over het plan. Het is
vervolgens de bevoegdheid van het
college om een besluit te nemen.
Sleutels nog in dit jaar
Volgens Tom Verlaan, woordvoerder
van de initiatiefnemers van de
bouw van 480, woningen biedt het
initiatief van de starterswoningen

voor velen een unieke kans. “Als de
gemeenteraad positief reageert op
het plan, dan kan het college van b
en w een besluit nemen en kan een
flink aantal mensen nog voor het
eind van dit jaar de sleutel van hun
nieuwe woning omdraaien.”
Toekomstperspectief
Tom Verlaan schetste voor de leden
van de commissie Ruimtelijke
Zaken een aantrekkelijk toekomstperspectief. De groots aangekondigde hoeveelheid van 480 starterswoningen, zoals voortdurend breed
werd uitgemeten in de media, blijkt
inmiddels te zijn teruggebracht tot
de voorgenomen bouw van 120 tot
150 appartementen. “We blijven
daarmee achter het zwembad en
met deze fasering maken we de
ontwikkeling van de locatie
beheersbaar.”

Nog niet afgeweken
Rob Evers (VVD) wilde weten in
hoeverre bij de bedrijven in de
omgeving en bij de gemeente
bekend is dat er fors minder
woningen op het bouwprogramma
staan.
Tom Verlaan: “In het eerste gesprek
met Brouwer Tansport en Logistiek
en met De heer Van Eijk van de
Vereniging van Eigenaren aan de
Vermogenweg, hebben we het
maximum van de te bouwen
woningen aangegeven. In een
tweede gesprek hebben we de
sociale beheersbaarheid benadrukt
en daarin past niet om in één klap
zoveel woningen neer te zetten. In
het overleg met de gemeente zijn we
nog niet afgeweken van de 480
woningen, maar je moet het realistisch zien.”
Lange weg te gaan
Jan Rouwenhorst (CDA) vroeg de
heer Verlaan hoe hij denkt voortvarend aan de slag te kunnen, terwijl
uit andere overleggen zou blijken dat
er een lange weg is te gaan. Dat
betreft de periode van voorbelasting
en het bouwrijp maken van de
grond, de eventuele aanwezigheid
van bijzondere flora en fauna - “dat
hebben we vaker gezien in deze
gemeente” - en de al ingediende
bezwaren van bedrijven waar Verlaan
van aangaf daar gesprekken mee te

hebben gevoerd. Rouwenhorst: “Het
zou zo maar nog een paar jaar
kunnen duren.”
Goede gesprekken
Tom Verlaan gaf aan dat de grondeigenaar van de beoogde zelf
deskundig is op het terrein van
grondmechanica. Er zou juist snel
gebouwd kunnen worden omdat de
beoogde woningen veel minder
zwaar zijn dan bij gebruikelijke
woningbouw. Er zou geen sprake zijn
van bijzondere fauna op het grasland. “De gesprekken met ondernemers zijn goed verlopen. Ze hebben
zorg aangegeven over het geluid van
vrachtwagens. In een volgende fase
van de woningbouw zouden we een
aarden wal kunnen aanleggen tegen
die overlast.”
Opdraaien voor planschade
Op de vraag van Rouwenhorst of de
gemeente in de toekomst zal moeten
opdraaien voor de ontstane planschade van bedrijven, als die in hun
uitbreidingsmogelijkheden beperkt
zouden worden door de bouw van
woningen op de aangegeven locatie,
was Verlaan heel stellig. Door de
keuze van tijdelijke woningen zou
volgens Verlaan geen risico van planschade aanwezig kunnen zijn, op
basis van eerdere rechterlijke
uitspraken. “Als er wel sprake van zou
zijn, dan is het risico op schade laag.”

Samenwerking
Joanne Freeve (D66), onlangs
beëdigd als nieuw raadslid, wilde van
de heer Verlaan graag meer informatie over de omvang van de
geplande woningbouw. “U spreekt
over fasering, maar stopt het mogelijk bij minder woningen?” Verlaan:
“Dat is zeker mogelijk. Er is geen
noodzaak om zoveel woningen te
bouwen. Als het beter zou passen,
dan is een lager aantal goed
denkbaar.
We zoeken goede samenwerking
met de gemeente om een actieve
bijdrage te leveren aan het probleem
van het woningtekort.”
Extra levendigheid
Tom Verlaan gaf aan niet te hebben
gesproken te hebben met de eigenaar van de bowlingbaan in het
zwembascomplex. Die heeft namelijk
op voorhand al bezwaren kenbaar
gemaakt. Wel is gesproken met de
bedrijfsleider van het zwembad. “Die
juicht extra levendigheid in zijn
omgeving toe. Het vrijetijdscomplex
zit eerder te wachten op woningen
dan op bedrijven die een kubus neerzetten, met alle respect voor de
economische belangen van
bedrijven.”
Fasering
Joris Kneppers (Lijst 8 Kernen): “Die
fasering is voor mij een ding. Het
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Mijnenveld
Rob Evers (VVD): “Ik vroeg aan de
wethouder of dit plan een geschenk
uit de hemel was of een mijnenveld.
De wethouder zei dat het een
mijnenveld was. Er is een plan en er is
iemand met grond. Het plan is
onconventioneel, het zoekt de
grenzen op en is uitdagend. Nu
krijgen we nu problemen voorgeschoteld. De vraag is of dit plan een
kans krijgt. Hier ligt een mijnenveld
met explosief materiaal. Zijn die
mijnen onschadelijk te maken? Wat
die mijnen zijn en waar ze liggen,
weten we. Het gaat om de mijnen
planschade, verkeersafwikkeling,
parkeergelegenheid en het beheer
van de openbare ruimte. Kunnen we
die ontstekingen verwijderen? Dat is
de vraag aan het college.”

gaat over een project van vijftien jaar.
U begint met 120 woningen. Wat is
de fasering van de overige kwarten?”
Verlaan: “Het project is rond gerekend op vijftien jaar, dus in theorie in
volgende fasen gaat het ook weer
om vijftien jaar. Maar het gaat niet
vier of vijf jaar duren voordat een
volgende fase gestart wordt. Fasering heeft een belangrijke reden: de
sociale cohesie moet gesetteld zijn.
Er moet een goeie sociale samenhang zijn voordat we beginnen aan
een volgende fase. We willen
bouwen wat maximaal verantwoord
zonder bedrijfsbelangen te schaden.
Na afloop van die vijftien jaar willen
we de locatie weer netjes opleveren.”
In gesprek gaan
Ernst Schreurs (PvdA-GL) noemde de
fasering ook interessant. “Niet alle
480 woningen moeten gebouwd
worden. U wilt met college in
gesprek gaan. Heeft u dat ook
gedeeld met bedrijven en de
gemeente? Waarom staat in de
opinienota van het college dat het
gaat om 480 woningen? Daar zijn de
bezwaren tegen gericht.”
Verlaan: “In het tweede gesprek met
de bedrijven hebben een lager aantal
aangegeven, maar niet het precieze
aantal. Met de gemeente hebben we
niet besproken dat we het aantal van
480 woningen loslaten. Misschien is
300 een mooi aantal. We willen daar
graag over doorpraten. De sociale
component is er bij ons pas in de
loop van dit jaar bijgekomen.”
Ingewikkeld
Yvonne van den Heerik (Ronde
Venen Belang): “Ik vind het wel ingewikkeld worden, want over hoeveel
woningen praten we nu? Wat heeft
de bank u gezegd en wat gebeurt er
als het project is afbetaald? Ik zeg
niet dat de woningen dan zouden
moeten blijven staan. Een boel
vragen, maar het houdt me bezig. “
Tom Verlaan: “Met een tijdelijke
vergunning kan het snel geregeld
worden. Wat als het langer blijft
staan? We hebben er goed over
nagedacht. Wij gaan uit van
weghalen. We willen een lokale stichting die gesprekspartner blijft van de
gemeente. Wat als er maar 120
woningen mogelijk zijn? Dan moet ik
in gesprek met de grondeigenaren.
Als ze het belangrijk vinden, dan
doen we dat want dan zijn 120
mensen aan een woning geholpen.
We willen maximale transparantie.”
Onbeduidend en ver gezocht
Jan Geijtenbeek (Seniorenpartij)
bepleitte een voorspoedige ontwikkeling, af te wijken van het bestemmingplan, de tijdelijke woningbouw
toe te staan en hij benadrukte de
noodzaak tot medewerking aan de
voorbereidingen en het doorlopen
van procedures. Het merendeel van
zijn betoog gebruikte Geijtenbeek
om gemelde bezwaren van omlig-

Joanne Freeve (D66)

Dit bord staat al maanden in het weiland

gende bedrijven aan te duiden als
onbeduidend en vergezocht.
Geen echte problemen
Volgens Geijtenbeek zou het gaan
om angst voor ongecontroleerde
zettingen van de grond en van niet
of zwak onderbouwde aannames en
veronderstellingen. Geijtenbeek zag
geen enkel echt probleem bij de
toekomstige verkeersafwikkeling, de
verkeersveiligheid, het parkeren, de
geluidsoverlast, het vervoer van
gevaarlijke stoffen of de kosten voor
de aanleg van een rotonde. “Die
kosten komen voor de ontwikkelaar
en niet voor de gemeente.” De
opinienota van het college zou
volgens de Seniorenpartij vooral de
onmogelijkheden benoemen. Geijtenbeek gaf aan: “Een gewijzigde
footprint is mogelijk en er is nog
ruim voldoende kans om veranderingen aan te brengen.”

Ook moet er duidelijkheid zijn over
planschade. Wat is de wethouder van
plan met dit stuk bedrijventerrein?”
Zorgen wegnemen
Ton van Sligtenhorst (CU-SGP): “Dit
plan moet een kans krijgen. We
begrijpen dat bedrijven zich zorgen
maken, maar die zorgen hadden
onderdeel moeten uitmaken van de
gesprekken die de wethouder heeft
gevoerd. Die zorgen van bedrijven
moeten worden weggenomen.” Van
Sligtenhorst omarmde het idee van
gefaseerd bouwen en zag kansen
voor bouwen in drie woonlagen.

Rechten van anderen
Diepgaande, nieuw inzichten
kwamen in de volgende termijn
nauwelijks aan de orde. Ernst
Schreurs (PvdA-GL) wilde van het
college meer duidelijkheid over de
juiste getallen. “Hoe meer hoe beter,
maar wel verantwoord en rekening
houdend met de rechten die anderen
hebben. We kunnen nu nog geen keus
maken.” Schreurs wil ook meer duidelijkheid over allerlei regelgeving en de
correcte uitleg daarvan. “College doe
nog een keer het huiswerk en kijk
waar de ideale mix ligt en hoe
bezwaren kunnen worden weggenomen en zet dat helder op een rij.
Houd alle varianten tegen het licht.”

Water bij de wijn
Jan Rouwenhorst (CDA): “Is dit plan
haalbaar en hoeveel water moet er
bij de wijn? Allerlei regelgeving zou
versoepeld moeten worden. We zijn
het met elkaar eens dat de
problemen op de woningmarkt voor
starters urgent zijn. Welke andere
locaties zijn ook beschikbaar? Er
moet een analyse komen, zodat we
inzicht krijgen in de mogelijkheden,
kansen en de zwakke punten in het
verhaal. Aan welke knoppen kunnen
we draaien? Ik hoor heel veel wensdenken. Laat duidelijk zijn dat we als
gemeentebedrijven niet aan een
lijntje hebben. Die nemen zelfstandig
beslissingen op basis van bedrijfseconomische afwegingen. Het is te
optimistisch dat er voor het eind van
dit jaar al woningen staan. Wat
gebeurt er met de bewoners als de
woningen na vijftien jaar worden
verwijderd? Laten we ons goed realiseren dat eventuele planschade voor
rekening van de gemeente komt.”

Vaart maken
Joris Kneppers (L8K): “We willen vaart
maken met het bouwen en met dit
experiment. Anders zijn we niet goed
bezig als volksvertegenwoordigers.
We moeten kijken naar kansen en
geven een pluim aan de initiatiefnemers. Wel moet duidelijkheid komen
over de fasering. Als we nu die 480
woningen doen, dan weten de
bedrijven dat voor die vijftien jaar is.

Andere locaties?
Joanne Freeve (D66): “Iedereen ziet
het belang van woningbouw, maar er
is behoefte aan meer duidelijkheid
en er moet een verdere uitwerking
komen. Op de oude manier gaat het
veel te langzaam. De gemeente moet
een rol spelen en participeren in dit
initiatief. Het lijkt alsof niet alles
verkend is. Daar roep ik tot op. Zijn er
andere locaties?

Yvonne van den Heerik (RVB)

Wethouder Rein Kroon (CDA)

Janboel
Yvonne van den Heerik (Ronde
Venen Belang): “We hebben van alles
van elkaar gehoord. Als we tot een
oplossing willen komen, dan zijn er
twee zaken: Planschade en hoe gaan
de bedrijven reageren. Dat is onafhankelijk van wat wij als gemeente
vaststellen. Als gemeente kunnen
hooguit bemiddelaar zijn, maar de
bedrijven nemen zelf het besluit om
te procederen. Als het college een
tijdelijke vergunning verleent en
bedrijven dan alsnog besluiten naar
de rechter te gaan, dan ligt alles
minimaal drie jaar stil. Moeten we
niet als eerste aan de initiatiefnemer
vragen om weer langs de bedrijven
te gaan en te vragen waar die mee
kunnen leven? Waar ligt jullie maximale tolerantiegrens? Onder welke
voorwaarden willen jullie afzien van
procedures? Dan zou de initiatiefnemer hier moeten terugkomen. Dan
moet duidelijk zijn wat het gaat
worden en wie het gaat betalen.
Alles moet afgepeld worden, want
anders wordt het een Janboel!”
Versnelling
Ter afsluiting reageerde wethouder
Rein Kroon op de beraadslagingen in
de commissie Ruimtelijke Zaken. Hij
benadrukte het belang van woningbouw en noemde diverse locaties in
de gemeente waar sprake is van
woningbouwplannen. “Ik bouw
graag voor starters en kijk waar
versnelling op andere plekken mogelijk is.” Over de plannen in de omgeving van het Veenweidebad: “We
hebben het cadeau dat we kregen
uitgepakt.”
Een malle Pietje
“Er zijn acht overleggen geweest. Bij
uitzondering hebben we daar geen
kosten voor berekend. Ik heb het
plan dat nu voorligt in februari
gekregen. Het ging om 480
woningen. Vanavond hoor ik pas
voor het eerst dat het minder kan.
Het ambtelijk apparaat doet zijn stinkende best. En nu hoor ik dat wij
problemen opwerpen! Maar we

Jan Rouwenhorst (CDA)

hebben juist getoetst aan de kaders
die u ons heeft meegegeven. Als u
dit plan nog steeds fantastisch vindt,
laat het plan dan bij de initiatiefnemer en belast niet de ambtelijke
organisatie ermee. We lopen hier als
een malle Pietje met een plan rond.
Dit is niet hoe het werkt.” Wethouder
Kroon gaf aan opnieuw te zullen
spreken met de initiatiefnemers om
te vernemen hoe de participatie met
de ondernemers er uit gaat zien.

Ernst Schreurs (PvdA-GL)

Joris Kneppers ( Lijst 8 Kernen)

Ton van Sligtenhorst (CU/SGP)

Jan Geijtenbeek ( Seniorenpartij)

Rob Evers (VVD)
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Waarom windmolens als inwoners niet massaal
zonnepanelen kunnen of mogen benutten?
“MINISTER WIL NIETS
VERGOEDEN ALS
ZONNEPANELEN NIET
TERUG KUNNEN LEVEREN”
Op 26 mei 2020 heeft minister
Wiebes vragen van kamerlid Moorlag
beantwoordt. Moorlag vroeg om
compensatie van particulieren indien
het netwerk onvoldoende is om
stroom terug te kunnen leveren. Het
antwoord van de minister was duidelijk afwijzend. “Netbeheerders zijn
uiteraard wel verplicht om klachten
over de spanningskwaliteit in het net
te onderzoeken en net als bij transportbeperkingen zo snel mogelijk
maatregelen te nemen om het net
aan te passen “. De minister noemde
daar geen termijn bij.

Netcapaciteit kaart van Stedin. Hierin duidelijk de Ronde Venen geel wat aangeeft dat het netwerk te beperkt is.

Regio - “De afgelopen maanden, nu
duidelijk is geworden wat de daadwerkelijke plannen zijn van het
College van De Ronde Venen inzake
windmolens, is er luid protest
ontstaan onder duizenden inwoners
van onze gemeente. Burgers die
vrijwel zonder uitzondering de noodzaak van de energietransitie onderschrijven maar fel tegen de industrialisering van het landschap zijn. De
mogelijke gezondheidsschade, de
overlast, de schade aan de natuur, de
waardedaling van huizen en de
verminking van het prachtige polderen plassenlandschap zijn voor een
overgrote meerderheid van de bevolking afdoende reden om zich heel
hard uit te spreken tegen de ontwikkelde plannen. Verenigd in 3 Stichtingen hebben ondertussen al meer
dan 12.000 unieke inwoners hun
handtekening gezet onder petities
tegen windmolens in de Ronde
Venen. En daar lijkt nu een hele voorname reden bij te komen”, zo stellen .
Stichting Red het Angstellandschap
- de heer Bas van Horick, Stichting
Stop Windturbines Geingebied - de
heer Maarten van Dijk en Stichting
Red de Plassen – de heer Sipke Feenstra in een uitgebreid persbericht
Netwerk Stedin ondermaats
Een wat technisch verhaal maar naar
nu blijkt is het netwerk van Stedin

helemaal niet berekend op de
toekomstplannen van de gemeente.
Een elektriciteitsnetwerk is als de
bloedsomloop van de mens.
Vanuit één centrale plek wordt elektriciteit aangeleverd aan de huishoudens, vergelijkbaar met het hart.
Die elektriciteit wordt onder
constante spanning over het netwerk
geleverd (vergelijkbaar met de
bloeddruk).
Op het moment dat deze spanning
te hoog wordt (boven de 253 volt)
dan grijpt het netwerk in en wordt
voorkomen dat er een te hoge spanning ontstaat en het netwerkt “klapt”.
En dat is het geval als veel inwoners
zonnepanelen gaan plaatsen.
Dan is teruglevering niet meer
mogelijk en zijn de inwoners de
dupe: geen goedkope stroom en niet
meedoen aan de energietransitie.
Dit terwijl het juist de rijksoverheid
en deze gemeente zijn die iedereen
oproept een bijdrage aan de energietransitie te leveren. Dit onder het
motto “Iedereen doet wat”. Hiermee
worden de inwoners die zonnepanelen willen aanleggen buitenspel
gezet.
STEDIN investeert verkeerd
Het bestaande netwerk van Stedin
heeft feitelijk een te beperkte capaciteit voor de beoogde energietransitie. Er moeten de komende jaren

miljarden euro’s geïnvesteerd
worden om de onregelmatige aanlevering van elektriciteit van de
geplande megawindmolens (en
zonneparken) op te kunnen vangen.
In een artikel in De Telegraaf van 14
april blijkt uit een onderzoek van
PwC dat er de komende jaren 102
miljard (!) moet worden geïnvesteerd
om de groeiende vraag naar elektriciteit en de onregelmatige levering
van wind en zon op land op te
vangen.
Investeringen waarvan Stedin al
heeft aangegeven dat ze deze alleen
in de hoofdstructuur langs de snelwegen gaan doen in tussenstations,
zoals bij Vinkeveen aan de A2.
Tot 2030 wordt er nagenoeg niets
extra geïnvesteerd in het leidingnetwerk van het tussenstation naar de
huizen en gebouwen, juist nodig om
stroom terug te kunnen leveren met
zonnepanelen op de daken.
Doordat er niet in het lokale netwerk
extra wordt geïnvesteerd blijft het
onmogelijk om de vele gebouwen in
het buitengebied van zonnepanelen
te voorzien, omdat teruglevering van
stroom gewoon niet mogelijk is.
Ook in de dorpen van de Ronde
Venen is er sprake van een capaciteitsprobleem en blijkbaar is Stedin
zelfs blij dat niet meer mensen
zonnepanelen aanleggen.
De wereld op z’n kop.

GOED GESCHOTEN
In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks,
zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe
Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.Vorige week ontvingen we deze foto....

Vogelspotters in De Hoef
Ik was gister met mijn fotocamera op pad in natuurgebied De Groene Jonker
(De Hoef ) toen ik deze hele enthousiaste groep vogelspotters zag. Ze waren zo
enthousiast omdat de, in Nederland zeldzaam voorkomende, Siberische Taling
er gesignaleerd was en dat wilden zij uiteraard met eigen ogen, met behulp van
verrekijker, zien.
Dedi Stoof

Klimaatakkoord: Tenminste 50%
lokaal eigendom
Het Klimaatakkoord is kristalhelder.
De energietransitie zou een onderwerp moeten worden voor en door
de inwoners. Er moest gestreefd
worden naar tenminste 50% lokaal
eigendom waarin zowel inwoners als
bedrijven stroomleveranciers zouden
worden. De capaciteitsproblematiek
bij Stedin geeft nogmaals aan dat de
jarenlange en ongegeneerde druk
vanuit met name het College op het
realiseren van mega windturbines
binnen de gemeentegrenzen slecht
voorbereid, ongeïnformeerd en
contraproductief is geweest. Het door
inwoners leveren van stroom wordt
door de beperkte capaciteit van het
netwerk bemoeilijkt, terwijl daar juist
prioriteit aan gegeven zou moeten
worden.
Bizar
Dit bizarre gegeven wordt nog
vreemder als men zich het navolgende beseft. Op dit moment krijgen
de bewoners na het doen van de
investering in zonnepanelen 100%
van opbrengsten terug. Echter, Stedin
geeft op voorspraak van o.a. deze
gemeente voorrang aan versterking
van het hoofdnetwerk omdat de prioriteit niet aan de inwoners, maar aan
windmolens en zonneparken wordt
gegeven. Mega windmolens waarvan
de ontwikkelaars en energiemaatschappijen door de overheid gegarandeerde rendementen en winsten
krijgen! Een aalmoes van een paar
procent daarvan vindt zijn weg terug
naar de inwoners van De Ronde
Venen. De steeds gepredikte burger-

participatie, lijkt dan wel een hele
magere afkoopsom te zijn voor al het
leed wat gedaan wordt. We verkwanselen de natuur en ons landschap,
stellen onze kinderen bloot aan vooralsnog onbekende gevolgen voor
hun gezondheid en bieden een paar
ontwikkelaars en multinationals de
mogelijkheid om hun zakken te
vullen. Terwijl in de situatie zonder
windturbines in de gemeente, de
burger volledig kan profiteren en
wordt aangemoedigd om zelf actief
mee te doen aan de energietransitie
middels zon op eigen dak.
Waarom dan toch eerst
windmolens?
Als de reeds bestaande redenen al
niet meer dan voldoende zijn om het
onzalige plan van de Gemeente De
Ronde Venen voor mega windmolens op land te schrappen dan moet
dit toch wel de doorslaggevende,
extra reden zijn. Goedwillende,
actieve burgers die mee willen doen
aan, en investeren in, het energieneutraal maken van de Ronde Venen
worden simpelweg terzijde
geschoven ten behoeve van de
gegarandeerde en gesubsidieerde
belangen van (veelal buitenlandse)
ontwikkelaars en energiemaatschappijen. Reeds gedane investeringen
worden over een veel langere tijd
terugverdiend of wellicht zelfs waardeloos. Het kan nog anders nu de
doelstelling wind voor 2030 al is
gehaald Gelukkig behoeven we nog
niet het “beter ten halve gekeerd dan
ten hele gedwaald” in te roepen.
Maar “bezint eer ge begint” lijkt nu
meer dan ooit op z’n plaats voor
zowel College als Raad van De Ronde
Venen. De argumenten tegen wind
op land stapelen zich op en een
overweldigende meerderheid van de
bevolking is tegen de nu gepresenteerde oplossingen. Door wel de
juiste marsroute te kiezen, door zich
niet te laten leiden door overdreven
klimaatstress (de RES doelstelling
2030 voor wind op land is allang
gehaald – Martien Visser, hoogleraar
Energietransitie), door te zorgen dat
we eerst het juiste netwerk hebben
en door zich uit te spreken tegen de
komst van mega windturbines kan
de gemeente ervoor zorgen dat de
vele duizenden tegenstemmers
bondgenoten worden in de strijd
voor de energie neutrale doelstellingen die we allemaal onderschrijven. Bondgenoten die stroom
leveren bij 100% lokaal eigendom.

Girls Day Techniek op
Vakcollege Thamen
Uithoorn - Afgelopen donderdag 15
april vond de nationale Girlsday
plaats. Deze landelijke happening is
bedoeld om meiden warm te maken
voor beroepen in de bètavakken,
techniek en IT. Dit jaar was Vakcollege Thamen benaderd door De Vries
Scheepsbouw om mee te doen.
Thamen is gestart met de landelijke
kick-off: via een live stream had de
organisatie een interactief
programma opgezet voor de meiden,

”Let op de buren met
zonnevelden en windmolens!”
Uithoorn – Ans Gierman, fractievoorzitter van DUS waarschuwde het
college van burgemeester en
wethouders afgelopen week tijdens
een openbare, digitale commissie
bijeenkomst, voor de buren,
gemeente De Ronde Venen: “Het
gaat over de beleidsnota van zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens van gemeente De Ronde
Venen. Het klinkt misschien een
beetje ver weg, maar er zijn een
aantal zoekgebieden aangemeld die
benoemd zijn als geschikt of beperkt
geschikt voor zonnevelden en/of
windmolens die erg dicht tegen onze
grens aan liggen. Dan hebben we het
over de Eerste en Tweede bedijking
en de Mijdrechtse Westpolder”. Zij
had hierover een vijftal vragen: “Bent
u hiervan op de hoogte? Ziet u risi-

co’s en consequenties of andere
zaken die nadelig zijn voor onze
bewoners? Neem de slagschaduw en
de geluidsoverlast? Zo ja, kunt u een
inschatting maken van de omvang
hiervan en welke oplossing u ziet? En
tot slot, heeft u ook contact gehad
met de betreffende wethouder over
dit thema”, aldus Ans Gierman.
Geen tijd gehad
Wethouder Hans Bouma van
Gemeentebelangen was niet zo bang
voor de plannen van ‘de buren’: Even
in algemene zin: wij hebben de
stukken van De Ronde Venen
ontvangen ter info. We hebben geen
tijd gehad om daar diep in te gaan
kijken wat er nou precies instaat en
of we daarop moeten reageren.
Het woord zegt het al ‘zoekgebieden’.

Het gaat hier alleen over zoekgebieden en dat gebeurt in heel Nederland. Er zijn zo’n 30 zoekgebieden
aangewezen in Nederland. Geeft nog
helemaal niets aan dat er dan ook
iets gebeurt daar. Op het moment
dat onze buurgemeenten (het gaat
namelijk niet alleen om De Ronde
Venen, maar ook om Aalsmeer en
Amstelveen), gaan invullen, is er nog
tijd genoeg om te gaan reageren. Dat
komt pas in de inhoud naar boven en
dat is nog zover weg. Zover is het
nog lang niet. Het is echt niets meer
dan een zoekgebied om te bezien
wat misschien zou kunnen. Het is in
opdracht van de overheid. Zo moet u
dat zien”
Wethouder weg
“Daarnaast is het zo dat de

inclusief een spannende quiz en
escaperoom! Daarna maakten de
leerlingen kennis met de dames van
de scheepswerf en was het tijd om
de bouwpakketten in elkaar te
zetten. Thamen is trots op hun
meiden. Het was hun vrije dag en ze
zijn vrijwillig gekomen en hebben er
een heel gezellige ochtend van
gemaakt. Ze kunnen niet wachten
totdat ze echt de werf met ze kunnen
gaan bezoeken!

wethouder van De Ronde Venen is
vertrokken naar de tweede Kamer. Er
is net een nieuwe wethouder. Wij
kennen hem nog niet. Weet nog niet
eens wie het precies is. Zal eerst
moeten gaan kennismaken om dan
te horen wat zij gedaan hebben en of

er misschien risico’s voor onze
gemeente inzitten. Ik kan u wel
meegeven dat wij tussen Uithoorn
en Nieuwkoop een bescherming
hebben, namelijk De Ronde Venen,
de Amstel en de Stelling van
Amsterdam”, aldus de wethouder

Wethouder Hans Bouma: ‘We hebben nog tijd genoeg!’
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Bovendien zien we daarbij grote
verschillen naar opleiding, inkomen
en leeftijd. Actieve inwoners die hun
bijdrage willen leveren vinden niet
altijd hun weg. Zo’n 20% van de
inwoners is afgehaakt en heeft het
gevoel niet gehoord te worden.

Oproep aan inwoners om de Quick Scan Lokale Democratie in te vullen

Dit is niet de ver
van je bed show
Inwoners zijn niet of nauwelijks betrokken bij beleid in hun gemeente en
zelfs vaak niet bij zaken die spelen in hun directe leefomgeving. Inwoners
laten vaak pas van hun horen als gekozen beleid door de lokale overheid
hen persoonlijk raakt. Daar kan in 2022 met de nieuwe omgevingswet
verandering in komen. Het is dan wel van belang dat er ook een goed
participatiebeleid wordt uitgerold door de lokale overheid, waarbij inwoners al in een vroeg stadium betrokken worden bij besluitvorming. Participatiebeleid is simpel gezegd dat iedereen kan meedenken, meedoen en
invloed kan uitoefenen op wat de gemeente doet. De gemeente De
Ronde Venen staat nu voor de opdracht om dit nieuwe participatiebeleid
te gaan maken en wil hierbij graag de mening van de inwoners in
meenemen. Inwoners kunnen vanaf 22 april een enquête invullen (Quick
scan Lokale Democratie) en laten weten hoe zij naar de democratie in
onze gemeente kijken. Een kans voor inwoners om meer invloed te
krijgen op gemeentebeleid.
Inwoners niet gehoord
Veel inwoners doen slechts één keer
in de vier jaar mee met de lokale
democratie door bij de gemeenteraadsverkiezingen een lokale politieke partij hun stem te geven. De

Positief
Het is een hele gekke tijd waar we in
terecht zijn gekomen. De lockdown,
avondklok, mondkapje, quarantaine,
teststraat, Fieldlab-experimenten,
anderhalvemeter samenleving, ellenboog hoesten, groepsimmuniteit,
raamvisite etc. Allemaal woorden die
die 3 jaar geleden nog geen dagelijks
taalgebruik waren. Tegenwoordig
hele normale woorden en het is niet
bij woorden gebleven, maar ook

Gemeente moet aan de slag
Met de omgevenswet in zicht moet
de gemeente aan de slag om echte
participatieve besluitvorming mogelijk te maken. Men moet er op ingericht zijn dat inwoners al in een vroeg
stadium inspraak en medezeggenschap krijgen. Nu is het vaak zo georganiseerd en geregiseerd door de
gemeente dat bij belangrijke besluitvorming inwoners selectief en pas in
een late fase worden betrokken om
het noodzakelijke participatie vinkje
binnen te halen.
IVI al jaren bezig
Stichting Inwoners Voor Inwoners
(IVI) is al jaren bezig om de gewenste
inwonersparticipatie vorm te geven.
Als je de lokale democratie wil veranderen moet je inwoners meer
betrekken, laten mee beslissen en
mee laten doen. Dit is nu een ideale
moment om die verandering daadwerkelijk te laten gebeuren. Deze
kans moeten inwoners dus niet aan
hun neus voorbij laten gaan. We
moeten waken dat er een nieuwe
omgevingswet komt waar de lokale
inwonersparticipatie niet goed
(genoeg) geborgd is. Immers dan

opkomst bij deze verkiezingen ligt
rond de 55% en is steevast lager dan
bij landelijke verkiezingen. Een veel
kleiner deel van de inwoners participeert ook op andere manieren of is
actief in lokale inwonersinitiatieven.

hebben wij ons gedrag drastisch
moeten aanpassen. Het COVID19virus heeft onze wereld aardig op zijn
kop gezet en brengt ons in verwarring. We zijn het ook wel een beetje
zat aan het worden en economisch
gezien zitten veel bedrijven in zwaar
weer. De druk op de overheid wordt
steeds groter en de tegenstellingen
nemen toe. Enerzijds willen we onze
vrijheid terug en anderzijds is er
angst dat het virus zich zal
verspreiden en de IC’s van ziekenhuizen overvol raken. Een splagaat
waar volgens mij niemand meer
weet wat wijsheid is en zo langzamerhand iedereen er wat van vindt.
Ik weet het in ieder geval niet en
probeer positief te blijven. Alhoewel
ik juist deze week liever negatief was
geweest. Nadat mijn zoon en echtgenoot positief waren getest op corona
was ik in quarantaine gegaan en heb
ik mij ook laten testen. Je hoopt dan

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

kunnen besluiten van bovenaf
makkelijker genomen worden zonder
inspraak van inwoners. Dan werkt
deze wet dus averechts. De juiste
invulling van inwonersparticipatie is
hierbij dan ook van essentieel belang.
Intentie is er bij lokale overheid
IVI is dan ook zeer content dat nu de
lokale overheid de intentie heeft
uitgesproken om inwoners te willen
betrekken bij het maken van een
nieuw lokaal participatiebeleid. In
opdracht van raad de zal de
gemeente onderzoeken wat de inwoners nu vinden van de inspraak die ze
hebben en of er wel genoeg naar hen
geluisterd wordt. Daarbij is gekozen
om de Quick Scan Lokale Democratie
in te zetten. Dit is een enquête die
landelijk gebruikt wordt en er dus
vergelijkingsmateriaal is met andere
gemeentes. De vragen gaan over
participatie, invloed, controle, procedures en bewonersinitiatieven in de
gemeente. De gemeente zal inwoners binnenkort gaan informeren
waar en hoe je de Quick Scan kan
invullen.

inwoners willen niet zoveel tijd
besteden aan enquêtes van gemeentelijke instanties. IVI roept de inwoners toch nadrukkelijk op om deze
Quick Scan in te vullen. Dit is niet de
ver van je bed show. Nee het gaat om
de mening van de inwoners en die
telt straks mee bij het maken van
nieuw participatiebeleid en het
werken naar een betere lokale democratie. Wacht niet tot volgend jaar bij
de gemeenteraads-verkiezingen om
uw stem te laten horen maar vul nu
de Quick Scan in!
IVI wil ook een rol
IVI vindt dit belangrijk omdat er in
een nieuwe Democratie ook een rol
is weggelegd voor inwoners. Inwoners kunnen dit niet individueel en
Inwonersinspraak zal georganiseerd
moeten worden. Stichting Inwoners
Voor Inwoners kan een brugfunctie
invullen tussen gemeentebestuur en
maatschappij, de verbinder tussen
de lokale overheid en de inwoners.
IVI zal inwoners hierbij informeren en
een podium geven. Wij willen daar
graag over in gesprek en hebben
daar wel een idee over. Maar dan
moet men wel naar ons willen luisteren! Dit is het moment om met
elkaar in gesprek te gaan en de taken
te verdelen en een nieuwe democratie samen vorm te gaan geven.
Wij hebben er zin in!

12 minuten werk
Het invullen kost ca. 12 minuten en
de antwoorden zijn anoniem. Als het
aan IVI had gelegen had deze Quick
Scan wel wat korter gemogen, want

dat je negatief bent dat is namelijk
positief maar ik was positief getest
dus dat was negatief (snapt u het
nog!). Kortom het COVID19 had bij
ons gezin om zich heengeslagen en
ik had dus, zoals dat in de volksmond
heet, CORONA. Ons hele gezin moest
dus afgesloten blijven van de rest
van de wereld en een vrijwillige
gevangenschap van minimaal 7
dagen in ons eigen huis was ons
vooruitzicht. We kregen behoorlijke
klachten en ik kan u verzekeren dat is
geen pretje en wil je een ander ook
zeker niet aandoen, dus die quarantaine regel is er niet voor niets. Het is
natuurlijk wel lastig als je de deur
niet uit kan en opgesloten zit. Maar
er zat ook iets heel positiefs aan deze
vervelende situatie. We stonden er
namelijk niet alleen voor. Buren die
kwamen vragen hoe het met ons
ging en of ze boodschappen voor
ons konden halen. Familie bracht ons

een bloemetje om ons wat op te
vrolijken. De werkgever stuurde een
kaartje. De huisarts nam spontaan
contact met ons op om te vragen
hoe het met ons ging en liet weten
dat we liever drie keer voor niets
mochten bellen dan één keer te laat.
Lieve mensen van de GGD namen
telefonisch zeer gedetailleerd het
bron en contactonderzoek samen
met ons door, omdat we te ziek
waren om die achter de PC zelf in te
vullen, en gaven ons advies hoe we
verder moesten handelen. We waren
dan wel van de wereld afgesloten
maar voelde ons eigenlijk helemaal
niet alleen. Het voelde eigenlijk wel
heel fijn. Een soort van saamhorigheidsgevoel. Misschien is dat ook wel
het enige positieve wat we uit deze
hele coronacrisis als positief punt
mee moeten nemen. Het saamhorigheidsgevoel. Dat we straks als we die
COVID19 de baas zijn ook gewoon

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.

nog naar elkaar omkijken. Dat we
voor de buurvrouw die slecht ter
been is wat boodschappen
meenemen en misschien zelfs een
keer de ramen lappen. Dat we
gewoon af en toe eens vragen hoe
het gaat met de buren ook als ze niet
ziek zijn. Dat we onze lokale ondernemers niet vergeten door bij hun
spulletjes te kopen ook al zijn ze op
internet misschien soms wat goedkoper. En misschien wel gewoon met
de buurt, als het straks allemaal weer
mag, samen leuke dingen organiseren en een beetje socialer met
elkaar omgaan. Misschien waren we
dat een beetje vergeten? Is die
Covid19 misschien straks toch nog
ergens goed voor geweest. Zo kan
iets negatiefs misschien wel iets heel
positiefs opleveren. En laten we
vooral met zijn allen nog even positief blijven en dan heb ik het niet
over de coronatestuitslagen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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Kennismaken met handbal bij
Legmeervogels
Uithoorn - Voor de jeugd tussen 6 en
12 jaar houdt handbalvereniging
Legmeervogels zaterdag 24 april een
instuif. Van 11.00 tot 13.00 uur kunnen
de kinderen spelenderwijs kennismaken
met de handbalsport. Onder begeleiding van enkele trainers worden er spelletjes gedaan en wedstrijdjes gespeeld.

Het wordt in ieder geval een sportieve
instuif. Dus trek je trainingspak en je
gympen aan en kom naar het handbalveld! Je vindt onze vereniging op sportpark Randhoorn aan de Randhoornweg
100 in Uithoorn. Voor meer informatie
kun je contact opnemen via:
Legmeervogels@handbal.nl.

Cargo Masters en Jumbo
sponsors Legmeervogels jeugd

Tennisclub Uithoorn opent het seizoen
met zeven nieuwe gravelbanen
Uithoorn - De afgelopen winter
heeft TCU gebruikt om haar 7 gravelbanen compleet te renoveren. De
reden: na heftige regenbuien bleven
de banen te lang nat en onbespeelbaar. In januari startte sportveldspecialist Antea Sport met de renovatie:
de oude gravelbanen werden
vervangen door Prestige Gravel.
Dankzij het zijdelingse afschot van
0,4 tot 0,6% wordt regenwater op de
banen sneller afgevoerd. Ook de
verbetering van de volledige drainage van het tennispark draagt

daaraan bij. Afgelopen weekend
konden de nieuwe banen in gebruik
genomen worden en de eerste reacties op deze nieuwe banen zijn zeer
enthousiast! De banen werden
vrijwel direct volgeboekt door de
leden die erg graag weer wilden
tennissen.
24 april: jeugdinstuif
Het eerste evenement van het
tennisseizoen staat ook al gepland:
komende zaterdag 24 april is er een
jeugdinstuif voor kinderen van 6 tm

17 jaar. Ook niet-leden zijn van harte
welkom om kennis te komen maken
met tennis.
Nu is het afwachten tot de coronaregels worden verruimd en het clubhuis weer open kan, zodat de leden
na het tennissen ook weer gezellig
een drankje kunnen drinken op het
gezellige terras. Ook zin om te spelen
op deze geweldige nieuwe gravelbanen? Voor nieuwe leden geldt een
introductiekorting van 30% op het
lidmaatschap! Meer informatie op
www.tcuithoorn.nl.

IJsclub Nooitgedacht en De Veenlopers
gaan voor een Combibaan
De Ronde Venen - IJsclub Nooit
Gedacht en atletiekvereniging De
Veenlopers hebben gezamenlijk de
uitdaging opgepakt om een combibaan te realiseren. Waarom een
combibaan? Tijden veranderen,
ijspret op natuurijs is fantastisch
maar komt steeds minder vaak voor.
Toch blijft het trekken, en als het dan
een keer gebeurt is het meteen een
groot feest. De huidige ijsbaan van
Nooit Gedacht achter de Herenweg
in Wilnis, naast het voormalige Voorbijterrein, is een prachtige plek maar
op den duur is het niet meer realiseerbaar om daar als ijsclub deze
voorziening te handhaven.
Als je met name denkt aan de kortere
mindere strenge winters zou het
natuurlijk fantastisch zijn als de
schaatspret op een andere manier
toch zijn weg zou kunnen vinden.
Met het realiseren van een landijsbaan op beton, weten we dat dat
kan. Er zijn in den lande al vele voorbeelden van te vinden. Met slechts
twee of drie dagen lichte vorst kan er
dan al geschaatst worden. Fantastisch toch? De 36-jarige atletiekvereniging De Veenlopers zoekt al jaren
naar een goede en veilige plek om
hun sport te kunnen beoefenen. De
Veenlopers hebben zich ontwikkeld
tot een gerenommeerde vereniging
die een centrale plaats inneemt in
het Atletiek Circuit van Zorg en
Zekerheid. Op dit moment vinden de
trainingen plaats op de weg (Industrieterrein Mijdrecht,
Rendementsweg).

Daarom onderzoek
De schaatsvereniging IJsclub Nooit
Gedacht en de atletiekvereniging De
Veenlopers hebben de handen in
een geslagen om de realisatie van
een zgn. Combibaan te onderzoeken
en indien haalbaar ook uit te voeren.
De Veenlopers trainen sinds de
oprichting 1985 op de openbare weg
wat soms leidt tot gevaarlijke situaties, met name in de herfst- en
winterperiode. Daarnaast is er bijna
geen overzicht over alle lopers voor
hun trainers. Voor De Veenlopers is
het van belang een veilige trainingsfaciliteit met uitstraling te hebben.
Om dit plan uit te werken richten
beide clubs gezamenlijk een stichting op.
Het doel is onderzoek te doen
naar:
• een faciliteit die voor meerdere
sporten en verenigingen gebruikt
kan worden
• een ijsbaan die in de winter bij
invallende vorst snel gebruikt kan
worden
• de meest geschikte vorm van een
combibaan
• een faciliteit om veilig te kunnen
skeeleren en hardlopen
• de haalbaarheid voor de uitvoerbaarheid en exploitatie van de
baan
Voorts:
Een Combibaan is een grote stimulans zijn voor de inwoners van De
Ronde Venen om enthousiast te
worden voor het beoefenen van een

sport. De maat van de baan (400m) is
een gegeven, de infrastructuur is
bekend op basis van ervaringen
elders in het land en de kosten zijn
goed in kaart te brengen. De locatie
zal uiteindelijk een groot deel van
deze kosten bepalen. Over een aantal
locaties zal met de direct betrokkenen in overleg worden gegaan om
de mogelijkheden te verkennen. Nu
vraagt de aanleg van zo’n baan om
een behoorlijke investering en wat
levert het op. We denken bij de investering aan een gezamenlijke inspanning van overheid, maatschappelijke
en private partners. Maar uiteindelijk
zal het maatschappelijk rendement
groter zijn dan de kosten. Daarom is
de combinatie van winterse pret met
het hele jaar doorlopende activiteiten een win win situatie. Win win
voor de sport, denk aan hardlopen,
schaatsen skeeleren en wie weet
blow karten, hoogspringen, enzovoort… En een win win in de strijd
voor gezondheid voor iedereen.
Sport is goed voor een mens, zowel
voor de geestelijke als lichamelijke
gezondheid. Denk hierbij ook aan
het enthousiasmeren van de 50+ en
60+ voor genoemde sporten. Deze
stichting wil een initiatief voorbereiden om zo de combibaan op de
agenda van de gemeenteraad te
krijgen. Daarvoor is actieve steun
nodig van de inwoners van De Ronde
Venen. Van u dus. Binnenkort kunt u
lezen op welke wijze u uw steun kunt
geven aan dit initiatief. Voor meer
informatie: - Bob Nisters 0653589291
of Bobnisters@gmail.com

Uithoorn - Gedurende drie
seizoenen zijn Cargo Masters en
Jumbo de hoofdsponsors van onze
jeugd tot en met O12. Vanaf dit
seizoen zien we de uitingen van deze
twee bedrijven langs de velden, op
mooie vlaggen en uiteraard op de
shirts van de jeugd. Afgelopen zomer
zijn ze de zoektocht gestart naar
nieuwe sponsors voor de jeugd.
In deze zoektocht hebben ze een
aantal bedrijven benaderd en
bezocht, waaronder Jumbo Zijdelwaard, waar Peter de Jong (eigenaar)
en Martijn van der Kamp (bedrijfsleider) aangaven dat er een gunning
was om te gaan sponsoren. Maar één
sponsor is niet genoeg voor een
jeugd met ongeveer 300 jongens en
meiden onder de 12 jaar, dus ging de
zoektocht verder. Na een tip van een
trouwe vrijwilliger, werd contact
opgenomen met Martijn Broers
(DGA) van Cargo Masters, die al
sponsor is van een Legmeervogels
zaalvoetbalteam. Martijn stond hier
direct voor open en hoefde er dan
ook niet lang over na te denken.

Legmeervogels is het afgelopen
seizoen dus gestart met een mooie
duo sponsoring van Cargo Masters
en Jumbo Zijdelwaard.
Weinig aandacht
Helaas is er door de huidige situatie
niet veel aandacht geweest voor
deze sponsors. Dat maakt de waardering voor hen niet minder groot.
Inmiddels hangen er borden langs
veld 3, 4 en voor de kantine. De
vlaggen wapperen op de masten en
iedereen met een kind in de leeftijd
tot 12 jaar, heeft de speler/speelster
thuis zien komen met een prachtig
nieuw shirt. Legmeervogels is enorm
trots en blij met deze sponsoring en
hopen dat er snel weer meer vrijheid
komt om te gaan praten over leuke
activiteiten zoals jeugdtoernooien of
misschien wel een plaatjesboek. Om
dit mooie feit niet zomaar te laten
voorbijgaan, hebben ze de sponsors
uiteraard wel uitgenodigd op de
vereniging om ze zo, in een gepaste
setting, toch officieel te verwelkomen en te bedanken.

Koningsdag, ook dit jaar
anders dan anders
Uithoorn - Omdat de coronacrisis nog steeds niet voorbij is, wordt
Koningsdag ook dit jaar anders dan anders. Net als vorig jaar rond deze
tijd, wordt iedereen aangemoedigd om zoveel mogelijk thuis te blijven.
Want de druk op de zorg is in deze derde golf gevaarlijk hoog. Er mogen
op 27 april 2021 in het hele land, dus ook in de gemeente Uithoorn, geen
vrijmarkten (met vrije verkoop van goederen, eten en drinken), optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd. Ook buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan. En ook met
Koningsdag geldt: u mag thuis maximaal 1 persoon ontvangen. Houd
ook dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
Geen evenementen
Momenteel is het ook niet mogelijk om evenementen te organiseren. Het
organiseren van een (kinder)vrijmarkt is daarom niet mogelijk. Dit geldt
ook voor een kleedjesverkoop in de voortuin. Het doel van deze maatregelen is om zoveel mogelijk beweging tegen te gaan om daarmee
besmettingen te voorkomen. Gelijktijdig geldt er voor winkeliers dat zij
verantwoordelijk zijn voor een sobere uitstraling van het afhaalpunt om
groepsvorming te voorkomen. Burgemeester Pieter Heiliegers: ”Dat we
ook dit jaar deze feestelijke dag sober moeten vieren, is een domper. Voor
iedereen. Het klinkt inmiddels als een cliché, maar ik meen het als ik zeg
dat we nog even moeten volhouden. Uiteindelijk hebben we het virus
onder controle en vieren we onze feesten weer ten volle.”

