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De Ronde Venen - Sinds de energietransitie hoog op de agenda staat
schieten windturbineparken als paddenstoelen de grond uit. Zo zijn er in
de Veenkolonieen, De Wieringermeer , De Noordoostpolder en Oostelijk
en Zuidelijk Flevoland grote aantallen windturbines die het gezicht
bepalen. Pogingen om in Amsterdam een groot aantal Windturbines in
het IJ-gebied te plaatsen stuitte op enorme weerstand. Dit Amsterdamse
protest wist het nieuws te halen, zeker ook omdat in Amsterdam de
GroenLinks wethouder bleef volhouden dat die windturbines er moesten
komen. Uiteindelijk haalde ze bakzeil. Intussen zijn er 11 gemeenten die
volledig afzien van windturbines, waarvan 3 in Utrecht.
Verzet in De Ronde Venen groeit
In de Ronde Venen is het verzet
tegen windturbines ook relatief laat
op gang gekomen. De eerste actiegroep die naar voren trad wilde het

Gein gebied vrijwaren van windturbines. Niet lang daarna kreeg deze
actiegroep “Stop Windturbines Het
Gein” medestanders namelijk “Red de
Plassen” en “Red het Angstelland-

Klanten Jumbo Wilnis doneren voor de voedselbank
Wilnis - Jumbo Wilnis start op
zaterdag 12 juni een slimme winkelactie voor Voedselbank De Ronde
Venen. In plaats van actie voeren op
één dag waarbij alle gedoneerde
producten worden verzameld en
dan heen en weer moeten worden
gesleept, kiest men nu voor een

‘simpele actie’. Het werkt als volgt.
De klant geeft bij de kassa aan welk
bedrag hij of zij wil doneren. Op
basis van het opgehaalde bedrag
bestelt Jumbo Wilnis voor Voedselbank De Ronde Venen de gewenste
producten voor de voedselboxen.
Op deze manier worden veel
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schap”. Samen vertegenwoordigen zij
naar verluid ruim 14.000 inwoners uit
onze gemeente. Allemaal tegen
windturbines.
Tijdens de inspraakavonden zijn er
ruim 180 inwoners aan het woord
geweest, waarvan het overgrote
merendeel tegen windturbines.
Op 9 juni is er de politieke commissie
gevolgd door de raad op 30 juni.
Daar beslist de raad of en waar windturbines komen. Wat de fractie van
Ronde Venen Belang betreft komen
er geen windturbines. Zij dienen
hiervoor een amendement in, waarover elders meer in deze krant.

Verkiezingen in 2022
Aan het eind van dit kalenderjaar zal
tijdens de behandeling van de begroting 2022 duidelijk moeten worden
hoeveel de lokale belastingen zullen
gaan stijgen. Met de verkiezingen
voor de gemeenteraad van begin
volgend jaar voor ogen, is dat een
sombere boodschap voor de kiezers.
Los daarvan kent iedereen de weinig
hoopgevende vooruitzichten in het
hele land als het gaat om het bouwen
van betaalbare woningen voor
diverse doelgroepen. Op diverse
onderdelen van het gemeentelijk

contactmomenten gemeden, maar
kunnen de winkelacties wel doorgaan! Jumbo manager Djordy
Dijkman: “Het kwam tot mij dat
voedselbanken landelijk momenteel
onder druk staan met tekorten aan
voedselpakketten. Om deze reden
voelde ik mij verplicht om als Jumbo
een steentje bij te dragen en te overleggen met de Voedselbank De

Ronde Venen hoe we de winkelactie
aanpak konden aanpassen. Naast de
winkelactie op 12 juni plaatsen we
vanaf die dag ook een donatiekar na
de kassa. Hier kunnen klanten dan
jaarrond houdbare producten
doneren.’’ Voedselbank secretaris
Arie van Bergen: “De winkelacties die
we normaal hielden liggen al stil
vanaf de eerste lockdown in 2020. Er

beleid kwam de problematiek van de
woningbouw ter sprake tijdens de
behandeling van de Kadernota in de
gemeenteraad.
Instrumentenkoffer vullen
Namens de fractie CU-SGP diende
Wim Stam, samen met RVB en het
CDA, een motie in om alle mogelijke
hulpmiddelen in te zetten om
bestaande procedures beter te
benutten. Het gebruik van een goedgevulde ‘instrumentenkoffer’ zou
kunnen helpen om nieuwe en
bestaande betaalbare woningen zo
goed mogelijk en sneller te benutten
voor de doelgroepen. In de motie
wordt vastgesteld dat het nog steeds
bijzonder moeilijk is voor starters in
onze gemeente om een woning te
vinden. Zo zijn er starters die op
grond van hun inkomen niet in
aanmerking komen voor sociale huur,
voor starters zonder hoog inkomen
zijn al jarenlang amper betaalbare
huurwoningen beschikbaar.
Vervolg elders in dit blad.

zijn namelijk veel vrijwilligers voor
nodig en dat brengt contactrisico
met zich mee. Dankzij deze slimme
aanpak kunnen we weer producten
inzamelen onder het winkelpubliek
en wie weet bevalt het zo goed dat
we besluiten om op deze wijze
verder te gaan met onze winkelacties. We hopen op een mooi resultaat
door deze aanpak”.

DEZE WEEK:

EK 2021

Amendement RVB: De Ronde
Venen Windturbine vrij?

De Ronde Venen - Over de financiële
positie en perspectieven van de
gemeente De Ronde Venen is
iedereen het wel eens. Die zijn
ronduit zorgelijk. Afgelopen week
vergaderde de gemeenteraad twee
avonden lang over de beleidsplannen
van de gemeente en wat de uitvoering van die plannen mag kosten. De
hoofdlijnen staan in de Kadernota
2022-2025. De ambities van de
gemeente moeten worden bijgesteld.
Er is nauwelijks ruimte voor nieuwe
beleidsplannen. De inkomsten staan
onder druk. Zo moet er fors bezuinigd worden op de kosten van het
ambtelijk apparaat. Of dat gaat
lukken, is allerminst zeker. De
gemeente lijkt niet te ontkomen aan
het versoberen van allerlei maatschappelijke voorzieningen. De inwoners zullen dat gaan merken.

(c) KNVB

WIJ WENSEN

ORANJE
VEEL SUCCES!

2

NIEUWS

inderegio.nl • 9 juni 2021

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

“Ik was zo kwaad dat ik mijn auto meteen
verkocht heb”

UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

In de juni-editie van de Proosdijkroniek, het kwartaalblad van HV De Proosdijlanden, krijgt de lezer weer een breed scala aan historisch interessante artikelen over onze regio voorgeschoteld.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant 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.

Wegens succes nieuwe datum
afvallen in groepsverband!
Regio - De cursus die 17 juni van
start gaat zat in een mum van tijd
vol. Daarom start Slimness 23 juni
een nieuwe cursus! 5 woensdagen
van 19:00 tot 20:30 bespreken we
alles over afvallen, gezond eten,
etiketten lezen en hoe kunnen we
meer bewegen? De laatste bijeenkomst is 21 juli. De groep bestaat uit
maximaal 10 personen. Ieder heeft
zijn eigen desk zo kan iedereen
voldoende afstand houden volgens
de richtlijnen van het RIVM. We
werken met het nieuwe boek:
Afvallen zonder poespas! Alle ervaringen (inmiddels bijna 11 jaar) met
betrekking tot afvallen, stilstaan en
opgeven zijn gebundeld in dit boek.

Dit boek leert je stap voor stap de
juiste gezonde keuzes maken. En
staan er ruim 30 slanke, héérlijke en
vooral makkelijke recepten in. Dit
boek is inclusief wanneer je meedoet
met de cursus afvallen in groepsverband of kiest voor het individuele
traject. Zie tarieven op de website.
Deze cursus wordt door meerdere
zorgverzekeraars vergoed. De resultaten in een groep zijn vaak hoger,
doordat deelnemers elkaar extra
motiveren. Wie vragen heeft, een
gratis intake in wil plannen of zich nu
meteen wil opgeven voor de cursus
afvallen in groepsverband kan de
website slimness.nl bezoeken.

Het Amstel Blazers Collectief
maakt weer muziek
Regio - Na bijna een halfjaar stilte
konden de leden van het Amstel
Blazers Collectief (ABC) niet wachten
om samen te spelen. Afgelopen week
zijn de repetities weer hervat. Het
orkest zit in een spannende periode,
want de dirigent was tijdens de lockdown gestopt. Daarom is het nu tijd
om een nieuwe dirigent aan te
stellen. De komende tijd zullen er
proefdirecties worden gehouden.
Optredens
Daarnaast kijken de leden al enthousiast uit naar mogelijke optredens na
de zomervakantie. Heeft u een gelegenheid in het vooruitzicht waarbij u
live muziek wilt? Het ABC kan ook in
kleine formaties voor muzikale begeleiding van uw feest zorgen. Voor

boekingen kunt u contact opnemen
met het bestuur,
abcuithoorn@gmail.com.

“Vooral op de fiets”
Zo ging Piet van Buul in gesprek met Harmen Hoogenhout. Harmen zat in
tal van besturen en hij verdiepte zich in de historie van zijn omgeving. Hij
werd een autoriteit op het gebied van de Abcouder en Baambrugse
geschiedenis. Harmen verplaatst zich vooral op de fiets, na een vervelende ervaring tijdens een autoritje. Frans van Seumeren startte op 16
januari 1922 de Teerunie op. Om onafhankelijker te kunnen opereren
wilde Van Seumeren liefst eigen tankschepen. Chris Woerden vertelt over
de rederijen van Frans van Seumeren.
“Burgemeester Elsen onder de vuilniszakken!”
Deze keer beschrijft Arie Bloed de kwestie om in 1970 de reinigingsrechten via de huisvuilzakken te gaan innen. Een actueel geschiedenisverhaal. Arbeidsmigranten zijn van alle tijden. Al sinds halverwege de
zeventiende eeuw zien we dat arbeiders uit andere landen naar Holland
trekken om daar werk te zoeken. Over een aantal van hen vertellen
nazaten uit de familie Schockman. Dat genealogie een veel beoefende
hobby is, bewijst ook de in Uithoorn geboren en met een Mijdrechtse
getrouwde Pim Wentink. Hij vertelt over zijn zoektochten in de familiearchieven. In deze editie van de Proosdijkroniek ook een stukje over genealogische software. Met dit artikel geeft Hans Snaterse voorbeelden van
wat er hierin allemaal mogelijk is. Dit alles aangevuld met artikelen over
de geschiedenis van een kinderdagverblijf in Wilnis, een vervolg van de
beschrijvingen van de achttiende-eeuwse Geheymschrijver, de eigenaarsgeschiedenis van de Jeannette’s hoeve in Baambrugge en het Rondeveense zomerprogramma van de Natuurvriendengroep Utrecht uit 1936.
En natuurlijk een vooruitblik naar het in oktober te verschijnen boek:
‘Waverveen: van boeren, burgers en buitenlui’. Zoals altijd is de Proosdijkroniek fraai opgemaakt en rijk geïllustreerd met tientallen foto’s.
Historische Vereniging De Proosdijlanden, Croonstadtlaan 4a, 3641 AL
Mijdrecht. Aanmelden als lid kan o.a. door een mail te sturen aan administratie@proosdijlanden.nl, met vermelding van naam, adres, postcode en
woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Nieuwe leden
Het ABC kan nog een aantal muzikanten
gebruiken. Het zoekt met name mensen
die trompet, trombone, klarinet,
altsaxofoon, fagot of hobo kunnen
spelen. Daarnaast zijn een drummer en
een percussionist van harte welkom!
Lijkt het u leuk om mee te doen met
deze gezellige club? Dan kunt u tot de
zomervakantie vrijblijvend deelnemen
aan de repetities op maandagavond in
Uithoorn. Daarna besluit u of u na de
zomer lid wilt worden. Meld u zich aan
via de mail: abcuithoorn@gmail.com,
dan krijgt u nadere informatie en zorgt
het ABC voor bladmuziek.

WWW.MEERBODE.NL

Stichting Oude Hollandse
Waterlinie
Regio - Zaterdag werd in Gorinchem
het startsein gegeven in aanloop naar
de Vestingdriehoekdagen in mei
2022. Het historische stripboek Het
Waterwapen, over de Oude Hollandse
Waterlinie, is hier officieel gelanceerd.
Gedeputeerde Willy de Zoete nam
het stripboek in ontvangst. De
Vestingdriehoek is een samenwerkingsverband tussen Gorinchem,
Woudrichem, Zaltbommel, Fort Vuren
en Slot Loevestein. De Vestingdriehoekdagen zouden oorspronkelijk dit
jaar plaatsvinden, tien jaar na de
eerste succesvolle editie. Door corona
is het evenement echter verschoven
naar mei volgend jaar. Toch wilde de
organisatie het niet stilletjes voorbij
laten gaan. Daarom is er gekozen

voor een kleinschalige kick-off.
Wandelen, fietsen en varen in de
unieke Vestingdriehoek staan
centraal. Bij diverse horecabedrijven
was een Vestingdriehoek ontbijt to
go verkrijgbaar. Als winactie werden
bij iedere deelnemend bedrijf de
eerste 10 ontbijtjes gratis
weggegeven.
Ook de verschillende bestuurders zijn
deze dag goed begonnen met een
ontbijt to go. Het gezelschap heeft
aansluitend een stukje van het Waterlinieommetje Gorinchem gewandeld.
Waterlinieommetjes zijn korte
wandelroutes door de vestingsteden
van de Oude Hollandse Waterlinie. Je
wandelt langs locaties waar deze
spannende historie nog altijd op vele

foto Ferry Verheij

plekken zichtbaar is. Zo ook in Gorinchem. Bij aankomst in de Lingehaven
heeft Arjen Rijsdijk het stripboek Het
Waterwapen overhandigd aan de
gedeputeerde. Arjen is één van de

grondleggers van het stripboek en
medeverantwoordelijk voor de realisatie. Het stripboek gaat over het
Rampjaar 1672 en is gemaakt ter
gelegenheid van het 350-jarig jubi-

leum van de Oude Hollandse Waterlinie dat volgend jaar gevierd zal
worden. Voor meer informatie over
het stripboek verwijzen we naar de
website oudehollandsewaterlinie.nl
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Kadernota: bezuinigingen en
versobering voorzieningen
Vervolg van de voorpagina
Naast het niet kunnen vinden van
een huurwoning is het kopen van
een eigen woning voor starters eveneens bijna onmogelijk. Het inkomen
van veel starters is daar te laag voor,
gelet de sterk gestegen huizenprijzen en de problematiek om in
aanmerking te komen voor een
passende hypotheek. Veel starters
vallen bij de zoektocht naar een
woning tussen wal en schip, tenzij ze
met passende instrumenten meer en
beter ondersteund worden. Er
gebeurt al veel in de uitvoering van
het gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Woonvisie, merkte wethouder Rein op,
maar hij kon zich goed vinden in de
strekking van de motie.
Slaagkans vergroten
Die roept het college van burgemeester en wethouders uitdrukkelijk

Pieter Kroon PvdA-GL: Voorstel meer
sociale woningbouw per nieuw
project haalde het niet

op om in de wijde regio te kijken
naar de ‘instrumenten’ die elders
gebruikt worden en die kunnen
leiden tot een grotere slaagkans.
Tijdens de stemming in de besluitnemende vergadering is de door
CU-SGP, RVB en CDA ingediende
motie door alle partijen gesteund.
100.000 euro extra
Het college van burgemeester en
wethouders benadrukt in de Kadernota het belang van formatie-uitbreiding op het gebied van de ruimtelijke ordening. Voor de functie van
een extra projectleider zou jaarlijks
100.000 euro toegevoegd moeten
worden aan de uitgaven voor het
ambtelijk apparaat. Volgens de VVD
en Ronde Venen Belang zou dat een
verkeerd signaal zijn. Beide fracties
wilden met een amendement het
college dwingen dat extra geld niet
uit te geven. De onderbouwing van
VVD en RVB was dat de kosten van

Yvonne van den Heerik RVB: Kosten
van personeel moeten juist naar
beneden

het ambtelijk apparaat juist verlaagd
zouden moeten worden.
Minder uitgaven elders
Volgens VVD-fractievoorzitter Bart
Richter en Yvonne van den Heerik
(RVB) zou de financiële ruimte om
een projectleider aan te stellen
gevonden moeten worden door
“effectief en efficiënt organiseren” in
de bestaande formatie. Richter: “Het
is dubbelzinnig als je op voorhand
om uitbreiding van formatie vraagt,
terwijl je een taakstelling nastreeft.”
Kortom, beide fracties wilden geen
extra geld beschikbaar stellen.
Wel of geen plannen?
Namens D66 wilde Eelco Doorn van
wethouder Rein Kroon de toezegging dat prioriteit gegeven zou
worden aan de uitvoering van
plannen voor tijdelijke woningbouw
bij het Veenweidebad. Wethouder
Kroon ging daar niet op in. Jan
Rouwenhorst (CDA) stelde dat er
momenteel helemaal geen sprake is
van een concreet uitgewerkt plan dat
bij de gemeente ligt. Hij wees op het
belang om de uitvoering van
projecten in goede banen te leiden,
van ontwikkelfase tot realisatie.
Daarbij wees hij op risico’s bij het
ontbreken van een goede projectleiding. Als voorbeeld noemde hij de
plek van twee woontorens vlak langs
de doorgaande weg naast de
toegang tot de nieuwwoonwijk ‘De
Maricken’.
Vier speciale locaties
Wethouder Kroon benadrukte het

Bart Richter VVD: Eerst nee extra
projectleider, uiteindelijk toch akkoord

belang van extra capaciteit voor
ruimtelijke projectleiding. Die zou
nodig zijn om de gemeentelijke
ambities op het gebied van wonen te
realiseren.
Om woningbouwlocaties te ontwikkelen is budget nodig voor haalbaarheidsstudies binnen ruimtelijke
verkenningen en visies. “Het is een
transparante manier. We moeten dit
niet doen via tijdelijke inhuur en die
kosten opnemen in de grondexploitaties van projecten.
Dat kost uiteindelijk meer geld dan
ons lief is.” Als portefeuillehouder
meldde Rein Kroon vier locaties die
speciale aandacht moeten krijgen.
Amendement ingetrokken
In Abcoude gaat het om de zogeheten ‘BON-gronden’. Die liggen niet
binnen het gebied waar woningbouw is toegestaan, maar dat zou de
gemeente wel graag willen. In Mijdrecht gaat het om woningbouw voor
starters op de plek van de voormalige ‘Twistvliedschool’ en het plan
voor woningbouw nabij het kassengebied rond het Tuinderlaantje.
Verder noemde Kroon de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein.
“Het gaat allemaal om posities, die
we als gemeente in ons bezit

Wethouder Rein Kroon: extra
projectleider is hard nodig om nieuwe
bouwprojecten sneller te realiseren

hebben. Op termijn kunnen ontwikkelingen op die locaties onze algemene reserves versterken.”
Vlak voor de besluitnemende vergadering trokken de fracties van de
VVD en Ronde Venen hun gezamenlijke amendement tegen het beschikbaar stellen van extra financiën voor
ruimtelijke projectleiding in.
Grotere instroom?
De fractie PvdA-Groen Links diende
ter stemming een motie in om bij
nieuwe woningbouwprojecten het
segment sociale huurwoningen te
verhogen van 30 procent naar 35
procent. Dat zou Volgens fractievoorzitter Pieter Kroon in lijn zijn met de
wens van de provincie Utrecht. Het
plan van PvdA-GroenLinks kreeg
alleen de steun van de Senioren
Partij. Andere fracties waren er niet
van overtuigd dat het aannemen van
het voorstel zou leiden tot de toewijzing van meer huurwoningen aan de
eigen inwoners.
Die toewijzing van sociale huurwoningen is namelijk vastgelegd in een
regionaal geldende huisvestingsverordening en kan leiden tot een
grotere instroom van woningzoekenden, afkomstig van buiten de
gemeente.

Help de bijen met de Bijentas
van De Woudreus

Inloophuis ’t Anker weer open
Mijdrecht - Per 15 juni opent inloophuis ’t Anker aan de Karekiet 49 weer
zijn deuren voor mensen die ‘geraakt’
zijn door kanker!
Om de inmiddels bekende redenen
was ook ’t Anker per half oktober
2020 gedwongen te sluiten. In de
maanden dat ’t Anker dicht was,
hebben de vrijwilligers van het
inloophuis niet stilgezeten. In en om
het gebouw De Trekvogel is doorgewerkt aan het onderhoud en op
diverse manieren is geprobeerd
contact te houden met gasten.
Nu de corona-omstandigheden zich
gunstig ontwikkelen, m.n. door de
vaccinaties, neemt het kabinet per 5
juni de derde stap in het landelijke
openingsplan en kan er steeds meer,
ook in de binnenruimtes. Inloophuis
’t Anker is dan ook blij vanaf 15 juni

weer gasten te gaan ontvangen.
Voorlopig zijn er nog wel aangepaste
openingstijden.
In juni is men welkom op de dinsdagen donderdagochtenden van 10.00u
tot 12.00u voor koffie, thee en iets
lekkers en een praatje. In juli en
augustus is ’t Anker alleen op de
dinsdagmorgen geopend.
Of en hoe het inloophuis in
september weer ‘gewoon’ opengaat
en welke activiteiten er dan aangeboden kunnen worden, is nu nog
niet bekend.
Protocol
De veiligheidsrichtlijnen van het
RIVM en de brancheorganisatie IPSO
blijven leidend bij de heropening,
ook al zullen de (meeste) aanwezigen
hopelijk gevaccineerd zijn. Er is een

protocol opgemaakt waarin diverse
maatregelen staan. Op allerlei
manieren probeert ’t Anker een
veilige ontmoetingsplek te zijn voor
mensen die kanker hebben (gehad)
en/of hun naasten. Gelukkig heeft
het inloophuis een ruime huisvesting, zodat de anderhalve meter
gewaarborgd kan worden. Ondanks
alle vereiste maatregelen verwacht ’t
Anker een gezellige en uitnodigende
plek te zijn.
Nieuwe gasten zijn natuurlijk ook
van harte welkom. Meld je van
tevoren telefonisch even aan. We
kunnen je dan in alle rust ontvangen
en in gesprek gaan (06-18 07 28 67 of
06-27 18 14 16). Op de site van ’t
Anker (www.inloophuishetanker.nl)
of de Facebookpagina vind je meer
informatie.

De Ronde Venen - NME-centrum De
Woudreus heeft voor alle kinderen in
De Ronde Venen een bijentas samengesteld. Die gratis tas kan, zolang de
voorraad strekt, op 16 juni tussen
9:00- en 17:00 opgehaald worden bij
de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis. Let op! U moet de tas wel
vóór 10 juni bestellen via www.
dewoudreus.nl. Kijk bij ‘activiteiten.’
In de tas zitten allerlei tips en materialen (als riet en stro) om insectenhotels te maken. Er zijn tegenwoordig
namelijk veel te weinig plekken waar
insecten, zoals de wilde bij, een nest
kunnen maken. U helpt ze door
samen met uw (klein)kinderen een
insectenhotel in uw tuin te maken. In
de tas zitten ook een zoekkaart van
de meest voorkomende bijen en vlinders en zonnebloemzaad. Bijen zijn

dol op zonnebloemen. Floortje van
der Meer wilde vorig jaar, samen met
kinderen, een bijenhotel realiseren in
Vinkeveen, maar door corona kwam
het er niet van. De subsidie die ze
kreeg vanuit Groen doet Goed (een
provinciale subsiside) zet ze nu in
voor de financiering van de bijentas.
Ze hoopt dat ook veel kinderen uit
Vinkeveen de bijentas gaan
bestellen.
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Gemeenteraad Uithoorn unaniem voor kadernota 2022

Dit college kiest duidelijk (nog)
niet voor bezuinigingen en daar
zijn we erg blij mee
Uithoorn – Ook in de gemeente
Uithoorn heeft de gemeenteraad
afgelopen week de kadernota 2022
behandeld en unaniem goedgekeurd. Alle fracties, oppositie of
coalitie waren blij met de nota en
hoewel ze allen zagen dat het financieel niet echt rooskleurig was, waren
ze unaniem blij dat college (nog) niet
ging bezuinigen op voorzieningen.
Alle fractie lieten hun mening horen
in hun speerpunten. Nick Bergman
van de VVD fractie van de VVD:
“We zitten in een crisis die grote
gevolgen heeft (gehad) voor onze
inwoners, ons als gemeente en de
samenleving als geheel. De afgelopen tijd was verre van normaal en
de vooruitzichten zijn positief en
toch is veel nog onvoorspelbaar.
Ongeacht de situatie breek nu wel de
tijd aan om het te hebben over de
kadernota. En wat doe je dan? Wat
worden de financiële en beleidsprioriteiten voor het volgend jaar? Het
CUP geeft het college houvast. Met
het uitvoeren van de CUP is zichtbaar
resultaat geleverd. Daar is het college
terecht trots op en dat geldt voor de
VVD net zo goed. Logisch om die lijn
vast te houden een door te zetten in
de Kadernota voor 2022”.
Gelukt
“Het is gelukt om een kadernota op
te stellen die laat zien waar de prioriteit zit en juist ook nu te blijven
kiezen voor onze inwoners. Voorzieningen die juist nodig zijn, blijven
uitvoeren en geen concessies doen.
Dat dit financiële gevolgen heeft is
bekend. Maar het college heeft laten
zien dat zijn veel kunnen bereiken.
Wij hebben er vertrouwen in dat het
college de tekorten probeert op te
lossen en in dat geval ook te kiezen
voor onze inwoners. Het effect van
de crisis en de toenemende zorgvragen legt veel druk op het
programma samenleving. De oplopende tekorten weerhouden ons er
niet van de juiste en goede zorg te
faciliteren aan onze kwetsbare inwoners. De signalen dat waarin de
gemeente voorziet als positief wordt
ervaren laat zien dat wij het als
gemeente goed doen. En dat houden
wij vast.
Volgen
Door de crisis verblijft het overgrote
deel van onze inwoners veel meer in
en rond huis. In je woonomgeving
gaan dan ook steeds meer dingen
opvallen. Wat voorheen nauwelijks
aandacht kreeg begint nu in enkele
gevallen op te vallen. Parkeerdruk in
de wijk door minder verkeersbewegingen, openbare voorzieningen
waar langer en meer in wordt
verbleven en de kwaliteit van de
buitenruimte in het algemeen. Voor
al deze aspecten wordt binnen het
programma Wonen ook op diverse
manieren de juiste aandacht
gegeven. Ook binnen het
programma Organiseren zien wij dat
de aandacht naar de juiste onderwerpen gaat. Het intensiveren van
participatiebeleid, onze invloed in de
MRA en de verbeterringen binnen
DUO+, als voorbeeld de aandacht op

informatieveiligheid die wij als VVD
nauwlettend gaan volgen.
Doen het goed
Wij doen het als gemeente goed. En
met de kadernota laten wij zien dat
we dat blijven doen voor onze inwoners. Toch wordt gesteld dat wij er
niet aan ontkomen, dat met het
voortzetten van een dienstbare
gemeente, dit gevolgen heeft voor
de begroting. Hiervoor wordt er
ingezet op besparen waar mogelijk
en zorgen voor meer inkomsten.
Voorzicht volgt de boodschap dat dit
mogelijk een verhoging van de OZB
kan betekenen. Onvoldoende
middelen vanuit het rijk liggen daar
ten grondslag aan. Daartegen over
staat dat zodra het Rijk dit financieel
erkent verhoging zoveel mogelijk
wordt voorkomen dan wel wordt
teruggedraaid. Vandaag kwam het
eerste bericht dat op de eerste
tegenmoetkomen is toegezegd voor
de hoge kosten binnen jeugdzorg.
Wat dit betekend voor Uithoorn
moet nog blijken maar blijken maar
het stemt ons positief over de
programmabegroting later dit jaar.
We wensen het college succes met
de uitwerking en herhalen dat wij
net zo trots zijn op de behaalde
resultaten!”, aldus de VVD

Gemeentebelangen:
gelukkig niet aan het voorzieningenniveau knoeien

nomen en van start gegaan en op
het gebied van de woningbouw
gebeuren er veel positieve dingen
zoals De Rietkraag (inclusief jongerenwoningen), woningen aan de
Poelweg en realisatie van woningen
rondom beide zijden van de van
Meetelenstraat.
Dit college kiest duidelijk (nog) niet
voor bezuinigingen en daar zijn we
als fractie Gemeentebelangen erg blij
mee. We zitten in een bijzonder situatie met de Corona. De resultaten
laten ook zien dat er inderdaad een
tekort is en toch kiest dit college in
dit voorstel om in ieder geval niet
aan het voorzieningenniveau te gaan
knoeien. We moeten er niet aan
denken dat zoiets als het sluiten van
bibliotheken (zoals in de gemeente
De Ronde Venen) ook in Uithoorn
zou gaan plaatsvinden. Maar aan de
andere kant, een financieel gezonde
situatie is ook heel belangrijk ben wij
zouden de tekorten die hierin nog
gepland staan, op zijn merites
kunnen beschouwen. We zullen op
onze centjes moeten letten. Wij zijn
al met al positief over deze begroting
en vinden dit een heel goed
uitgangspunt voor het vaststellen
van de begroting 2022 met al een
kadernota waar we ons volledig in
kunnen vinden en wensen het
college veel succes met het opstellen
van de jaarplannen voor 2022”, aldus
Bezuijen.

DUS! Kritisch maar tevreden
Herman Bezuijen van Gemeentebelangen liet duidelijk horen dat zij
trots was op de manier waarop dit
college omging met de financiële
problemen en niet zoals in een buurgemeente er bezuinigd gaat worden
op bijvoorbeeld de bibliotheek: “De
kadernota die ter beoordeling aan de
raad is aangeboden en uiteindelijk
door de raad wordt vastgesteld, is tot
stand gekomen onder zeer moeilijke
omstandigheden. Ja de vooruitzichten in financieel opzicht lijken er
niet goed uit te zien. Het college
heeft bij haar voorstel ingezet op
extra inkomsten uit het rijk i.v.m. de
tekorten in het sociale domein en
dan met name de jeugdzorg. De
actualiteit van deze donderdagmorgen lijkt het college daarin te
bevestigen. Welk bedrag dit betekent
voor Uithoorn, mag dan nog niet
helemaal bekend zijn, maar een flink
deel van het tekort kan er mogelijk
mee gedekt worden. Daarnaast biedt
onze cash positie een mogelijkheid
om voor tijdelijke overbrugging te
zorgen. Dit betekent geenszins
potverteren, maar hele bewuste
keuzes maken.
Flinke projecten
Dit college heeft het gepresteerd om
een aantal flinke projecten daadwerkelijk van start te laten gaan en dat in
een Corona tijdperk. Zo zien we nu
eindelijk dat het dorpscentrum van
start is gegaan en de eerste paal voor
de MFA ter vervanging van de Scheg
is de grond ingegaan. Het koersplan
sociaal domein is vorig jaar aange-

De fractie van DUS! Liet bij monde
van Ans Gierman weten ook blij te
zijn dat het college ervoor zorgt dat
iedere inwoner en ieder kind de zorg
krijgen die ze verdienen. “DUS! Is
positief over de kadernota. Als DUS!
vinden we het buitengewoon
belangrijk dat ieder kind en iedere
inwoner de zorg krijgt die zij
behoeven. We kiezen er in de Kadernota voor om het voorzieningenniveau aan deze inwoners in stand te
houden. En daar zijn we blij om. De
gemeente Uithoorn heeft, net als de
rest van Nederland grote tekorten op
de jeugdzorg en als gevolg van
landelijk beleid ondertussen ook op
de WMO. En dat is zorgelijk. Als DUS!
vinden we het immers ook zeer
belangrijk om de financiën op orde
te houden, opdat we de volgende
generatie niet opzadelen met grote
schulden. In uw voorstel geeft u een
aantal voorbeelden van oplossingsrichtingen om de tekorten te
beperken. Deze krijgen weerslag in
de programmabegroting 2022. We
zien dan ook vol vertrouwen maar
ook kritisch uit naar deze programmabegroting.”, aldus Gierman
<kop 24>Partij van de Arbeid: Kadernota een belangrijk moment
Els Gasseling van de Partij van de
Arbeid hield het kort: “Het vaststellen
van de Kadernota is een belangrijk
moment in het politieke jaar. De richting en de kaders voor de komende
begroting worden bepaald en
nieuwe accenten worden gelegd. Het
is jammer dat voor het tweede jaar

de Kadernota niet samen met de
Jaarrekening wordt behandeld en
ook de fracties hun menig niet wat
breder kunnen toelichten in de zogenaamde Algemene Beschouwingen.
Maar ja, vanwege Corona is dat niet
gelukt. Daarom houden wij het kort.
De keuze om niet te bezuinigen en
de tekorten op de begroting aan te
vullen uit de risico reserve onderschrijven wij. Daar is de risicoreserve
tenslotte voor bedoeld. Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd, en nog
meer bezuinigen leidt tot schade aan
voorzieningen, zoals de bibliotheek,
en aan noodzakelijke zorg.
Extra voor zorg
Volgens de laatste berichten gaat het
Rijk de Gemeenten tegemoetkomen
met een flink extra bedrag voor de
jeugdzorg. We wachten af wat dat
concreet gaat inhouden voor
Uithoorn.
In de Commissie vroegen wij naar de
ontwikkeling van woningbouw op
het Legmeerplein. Er zijn onderhandelingen gaande, horen wij. Graag
vragen wij de wethouder wat meer
duidelijkheid over de richting van die
onderhandelingen. Op deze plaats,
dicht bij voorzieningen en op eigen
grond wil de PvdA betaalbare
woningen, met name ook voor
ouderen. Wij wensen het College en
de medewerkers veel succes bij de
uitwerking van de Kadernota en de
voorbereiding van de begroting voor
2022”, aldus Gasseling.

Nick Bergman VVD

Andre Jansen CDA

CDA: We hebben vertrouwen
dat het goed komt

De fractie van het CDA liet via Andre
Jansen weten, dat je nu eenmaal niet
kan blazen met een pil in je mond:
“Dat is met deze kadernota ook het
geval. Ja, we gaan schulden maken.
Ja, we houden de voorzieningen
voor de mensen zoveel mogelijk in
stand. Ja, het is ook een beetje
koffiedik kijken. Ja, je hebt niet alles
in de hand. Ik wilde het college wel
op het hart drukken vooral terughoudend te zijn in uitgaven, maar niet
ten koste van de voorzieningen. We
hebben er vertrouwen in dat het
gaat goedkomen”, aldus Jansen
Ons Uithoorn: De rek van
bezuinigen is eruit
Benno van Dam van Ons Uithoorn
was duidelijk en kort: “In de Kadernota wordt aangegeven dat de
gemeente in de jaren 2022 tot en
met 2025 afstevent op grote
tekorten. Het is echter een vereiste
om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. De hoop is gevestigd
op extra middelen vanuit Den
Haag. Sinds de verkoop van Enecoaandelen hebben we ook reserves
om tekorten weg te werken.
Misschien moeten we de OZB (tijdelijk) verhogen. Wat we zeker niet
willen is bezuinigen. Er zijn in de
laatste jaren al diverse bezuinigingsrondes doorgevoerd, de rek is er nu
wel uit. We willen dat de gemeente
voortvarend optreedt met het
grondstoffenbeleid.
Door een besluit van een meerderheid in de gemeenteraad in januari jl.
lopen we het risico dat het scheiden
van afval vertraging oploopt. Hierdoor zullen we mogelijk onze eigen
milieudoelstellingen niet halen en
kan de afvalstoffenheffing voor
burgers nog hoger uitvallen”, aldus
Van Dam. De raad nam unaniem de
kadernota aan

Benno van Dam Ons Uithoorn

Els Gasseling Partij van de Arbeid

Herman Bezuijen Gemeentebelangen

Andre Jansen CDA
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Ronde Venen Belang: geen
windturbines in onze gemeente!
De Ronde Venen - Tijdens de raadsvergadering van 30 juni wordt de
beleidsnota zoekgebieden voor
zonnevelden en windmolens
besproken. Met dit raadsvoorstel wil
het college gebieden aanwijzen die
geschikt zouden zijn voor de plaatsing van zonnevelden en of windturbines. De fractie van Ronde Venen
Belang verzet zich van het begin
tegen plaatsing van windturbines en
heeft dat ook vele malen uitgesproken. Volgens Ronde Venen
Belang zijn er vele redenen om tegen
plaatsing te zijn, maar de belangrijkste reden is wel dat de inwoners
massaal hebben laten blijken net als
Ronde Venen Belang tegen windturbines te zijn. Om windturbines tegen
te houden dient de fractie een amendement in om windmolens bij de
aanwijzing van de zoekgebieden uit
te sluiten. Dit amendement zal eerst
in de commissievergadering van 9
juni al besproken worden. Tijdens de
raadsvergadering van 30 juni valt het
definitieve besluit.
Inspraak proces heeft gefaald
De gemeente heeft twee dingen
gedaan om inwoners te betrekken bij
dit onderwerp. Allereerst heeft zij een
enquête gehouden onder de inwoners en daaruit zou blijken dat de
inwoners voor windturbines zijn.
Daarna konden de inwoners via de
website www.zonenwindkaart.nl via
een interactieve kaart Invullen welke
gebieden geschikt zouden zijn voor
windturbines en zonnevelden.
Fractievoorzitter Maarten van der
Greft: “Ik heb nog nooit als gemeenteraadslid meegemaakt dat inwoners
zich zo gepasseerd voelden als bij dit
onderwerp. Pas bij het bekend
worden van het aanwijzen van zoekgebieden werd het hen pas duidelijk
wat hen boven het hoofd hangt. En
dat heeft niets te maken met Not In
My Backyard, maar dat zij echt niet
geïnformeerd waren. Een groot
aantal inwoners is door verschillende
actiegroepen op de hoogte gebracht.
Niet verwonderlijk dat bijna 200
insprekers zich hebben gemeld om

hun mening te geven en ook nog een
groot aantal heeft dat schriftelijk
gedaan. Die actiegroepen hebben
rond de 14.000 handtekeningen
verzameld tegen windturbines. Dan
kun je toch niet spreken van een
goed verlopen participatieproces?
Ja, als de zoekgebieden zijn aangewezen komt er een gebiedscoördinator. Die moet dan de inspraak
binnen een zoekgebied organiseren.
Maar wat is inspraak waard als je niet
meer tegen mag zijn? Het enige wat
er tijdens het gebiedsproces wordt
besproken is of het gebied geschikt is
voor zonne-industrie en/of windturbines. De mogelijkheden zijn dus of
allebei, of één van de twee, maar
allebei tegen mag blijkbaar niet.
Duidelijk voor ons is dat het merendeel van de inwoners tegen windturbines is. Vandaar dit amendement.“
Windturbines passen niet
Iedereen heeft het over windmolens,
maar volgens fractievoorzitter Van
der Greft dekt dit de lading niet. Van
der Greft: “Windmolens staan bijvoorbeeld bij Zaanse Schans of Kinderdijk.
Dat zijn windmolens! Wat in onze
gemeente zou komen te staan zijn
windturbines, in feite industriële
bouwwerken. En die passen niet in
ons landschap en moet je ook zeker
niet in een dichtbevolkt gebied als
onze gemeente zetten. Er zijn zoveel
schadelijke effecten, verschrikkelijk.
Dit werd tijdens de drie inspraakavonden wel duidelijk. Heb je de
insprekers gehoord? Geluidoverlast,
slagschaduw, gezondheidsproblemen als gevolg van laagfrequente
trillingen. Het is dan ook niet vreemd
dat het RIVM een kenniscentrum hiervoor gaat opzetten. Dan moet je er
toch niet aan denken om minimaal
24 van die turbines van 175 meter
hoog in je gemeente te hebben?”
Windturbines hoeven ook
helemaal niet (meer)
De gemeente De Ronde Venen maakt
deel uit van de U16 en binnen die
U16 is een Regionale Energie Strategie opgezet. De bedoeling is dat

Varen door De Ronde Venen
Regio - De Ronde Venen heeft op
recreatiegebied veel te bieden.
Natuurlijk zijn er de Vinkeveense
Plassen, maar er is meer, ... veel meer.
Prachtige oude polders met fraaie
vergezichten, kaarsrechtse slootjes
en kronkelende riviertjes. Bijzondere
natuurgebieden zoals Botshol,
Waverhoek en De Bovenlanden, met
kades en dijkjes en een buitenge-

wone flora en fauna. Maar ook forten,
buitenplaatsen, molens en een groot
aantal monumenten. Kortom, een
prachtige omgeving om te wandelen
en te fietsen. Vandaar dat vorig jaar
de boekjes ‘Benen door De Ronde
Venen’ en ‘Fietsen door De Ronde
Venen’ verschenen. Handige boekjes
met overzichtelijke routes in diverse
lengtes.

gemeente De Ronde Venen aangeeft
hoeveel energie binnen de
gemeente zal worden opgewekt. De
fractie van Ronde Venen Belang
meent dat binnen de RES windturbines in onze gemeente helemaal
niet hoeven. Van der Greft: “We
hebben te maken met een klimaatakkoord. Daarin staat dat de 30 RES-n
35 TWh moeten opwekken in 2030.
Deze hoeveelheid is op dit moment
al gehaald. Er zijn en worden in
Nederland zoveel windturbines
geplaatst dat onze gemeente eigenlijk niet meer hoeft bij te dragen,
zeker niet met windturbines. Daarnaast zijn er mogelijkheden om
energie op zee op te wekken. Daarvoor hebben we een motie ingediend, die bijna door de hele
gemeenteraad werd gesteund.
Bovendien zijn er ontwikkelingen
gaande. Kernenergie is bespreekbaar
geworden en de meeste landelijk
partijen hadden in hun verkiezingsprogramma’s staan dat windenergie
op land vervangen moet worden
door windenergie van zee.”
Meerdere gemeentes wijzen
windturbines af
Het draagvlak in Nederland voor
windturbines neemt zienderogen af.
Er zijn meerdere gemeenten die
windturbines op hun grondgebied
uitsluiten. Ook in Utrecht. In deze
provincie hebben Wijk bij Duurstede,
Nieuwegein en Stichtse Vecht zich al
uitgesproken tegen windmolens.
Allemaal gemeenten die deel uit
maken van de U16. Van der Greft: “Er
zijn buiten Utrecht nog zeven
gemeenten die ook geen windturbines willen. En dan kan het college
er wel mee schermen dat de
provincie gaat ingrijpen en ons een
aanwijzing geeft om toch windturbines te plaatsen, maar dat is onterecht angst zaaien. Doordat de doelstelling landelijk is gehaald en wij
met zonnevelden toch nog een
bijdrage aan de RES leveren kan en
mag de provincie niet ingrijpen.
Volksvertegenwoordigers aan zet
Volgens van der Greft is het tijd dat
er een besluit op lokaal niveau wordt
genomen. Van der Greft: “De uitwerking van het klimaatakkoord wordt
steeds meer zichtbaar: het is onbetaalbaar, verzet groeit en er zijn
betere alternatieven beschikbaar. Al
die tijd is het ondemocratisch
gegaan, maar tijdens de raadsvergadering van 30 juni mogen eindelijk
gekozen volksvertegenwoordigers
hun mening geven. Ronde Venen
Belang verwacht dan dat ons amendement ruim zal worden gesteund
en dat de gemeenteraad zich
uitspreekt tegen windturbines in
onze mooie gemeente”.

Dit jaar is de serie compleet gemaakt
met het fraaie boekje ‘Varen door De
Ronde Venen’. Wederom een aantrekkelijk, handzaam boekje met verschillende vaarroutes (ook voor SUP en
kano) over de Vinkeveense Plassen
en de riviertjes (oude) Waver,
Angstel, Winkel, Gein, Kromme Mijdrecht, Holendrecht en Amstel. Bij elke
route staat, naast een korte omschrijving, aangegeven hoe lang het varen
is en waar je iets kunt eten en
drinken.

Heb je geen boot?
Dan is dat geen probleem. Achterin
het boekje staan adressen waar je
eenvoudig een bootje kunt huren.
De boekjes zijn een uitgave van Pijl
14 grafisch ontwerp en zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in De Ronde
Venen, TIP Vinkeveen, diverse B&B’s,
campings en bootverhuurders. De
wandel- en fietsrouteboekjes kosten
slechts € 2,50. Het vaarrouteboekje is
verkrijgbaar voor € 3,50.
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Gemeentebelangen: “Waarom is verhuizing
Scouting weer opgeschoven?”
Uithoorn -Tijdens de donderdagavond jl. gehouden raadsvergadering
in Uithoorn vroeg Ferry Hoekstra van
Gemeente Belangen aan de
wethouder hoe het nu zat met de
verhuizingsplannen van de Scouting:
“In november heeft het college ons
toegezegd ons snel te antwoorden.
In januari hebben we gevraagd dit
behandelen voor het zomerreces,
maar helaas zien we dat het weer
opgeschoven is naar september.
Waarom? Wat is nu de geplande
vergadering van september? Wordt
dan deze zaak echt behandeld of
wordt het dan weer verschoven? Zit
er in de vergadering van september
ook een voorstel bij met de definitieve locatie, zodat we dan ook daadwerkelijk een besluit kunnen nemen,
zo vroeg Hoekstra.

Presentatie
Wethouder Jose de Robles: “We zijn in
goed overleg met elkaar om passende
huisvesting te regelen. Van belang
daarbij is dat het proces zorgvuldig
verloopt, waarbij moet worden
meegenomen dat de scouting een
vrijwilligersorganisatie is, dus het
nodige werk qua onderzoeken zelf
uitvoeren. Vandaar dat het naar
achteren is geschoven omdat zij nog
niet klaar zijn met hun eigen onderzoek onderzoeken. Over de geplande
behandeling in september hebben
we met de scouting afgesproken dat
zij dan een presentatie geven aan de
raad, over hun eigen initiatief over de
huisvesting. Onze verwachting is dat
dat echt doorgaat. Het is zeker niet
inclusief een voorstel. Zij gaan zich
aan ons voorstellen, uitleggen enz.

Deze maand ontvangt u als raad het
verdere proces van de huisvesting van
de scouting inclusief de tijdslijn”, aldus
de wethouder. De vragensteller was
hier tevreden mee: “Een helder
antwoord. Het ging ons er vooral om
dat er geen vertraging vanuit de
gemeente was”.

Niet uniek
Wel Jansen kreeg een reactie waar hij
het even mee kon doen. De
wethouder was zichtbaar en voelbaar
geraakt en liet dit ook weten aan de
heer Jansen: “Ik zal ook eerst even
een inleiding geven voor ik aan de
inhoudelijke beantwoording kom”, zo
begon hij. “Een aantal sportondernemers zijn zwaar getroffen, dat is niet
uniek voor deze branche. Dat geldt
voor een heleboel ondernemers die
tussen wal en schip vallen. Wij
hebben daar als gemeente vorig jaar
aan maar liefst 4800 ondernemers
uitgebreide brieven gestuurd dat ze

zich kunnen melden als ze in de
problemen komen. We hebben dat
regelmatig herhaald, op sites, met
interviews ect, ect. Ik heb er begrip
voor dat sommige in een lastig
pakket zitten.”
Zwembad
“Tot nu toe hebben we vanuit de
sport nog maar 1 hulpvraag gehad
en dat is van het zwembad de Otter,
die wij vorige week intensief begeleid hebben voor een Rijkssubsidie
voor zwembaden en ijsbanen. Voor
de rest hebben we alleen maar
vragen gehad van: wat mag wel, wat
kan, wat kan niet.
Er is nooit een concrete hulpvraag
gesteld. U zegt dat ik neerbuigend
geantwoord heb. Ik kan me de
commissievergadering goed herinneren waarin – naar aanleiding van
een interview – het CDA zei: ‘dat
zullen we dan wel eens even gaan
regelen dast sportscholen hulp
krijgen’, tenminste daar kwam het
min of meer op neer. Mevrouw
Bouchta zei toen ‘wethouder kunt u
mij niet beven een zetje geven?’ en
op het moment dat ik haar vraag wat
heeft u dan in gedachten, kwam er
geen antwoord maar geraakte we in
een ingewikkelde discussie, tot de
voorzitter van de vergadering
ingreep en discussie afbrak en dan
krijg ik nu een drietal vragen met de
onderliggende gedachten; de
wethouder weet van niets, wil niks
en doet niks”, aldus een getergde
wethouder
Vijverpolitiek
“Ik vind dit een beetje ‘vijverpolitiek’.
U gooit een grote steen in het water
ben dan verontwaardigd als je nat
wordt. Dit gezegd hebbende, als u
zegt dat er bezorgde burgers zich
aan mij gestoord hebben, zou ik
graag van u de namen ontvangen en
ga ik met ze in contact.
Ben ik inmiddels in contact geweest
met sportscholen? Nee, maar dat heb
ik ook niet gedaan met kledingzaken,
heren en damesmode, schoenenzaken of de visboer. Ik heb wel
contact gehad met een vijftal horecaondernemers, een makelaar en een
groothandel in bloemen. Ik doe dat
regelmatig op verschillende
manieren. Maar ik ga me niet lasten
sturen door u van u moet naar die en
die clubs. Zo heb ik ook regelmatig

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

Vertrekvogels

Wethouder Jan Hazen bijt flink van zich af
Uithoorn – Tijdens het ‘vragenuurtje’
in de Uithoornse raad beet
wethouder Jan Hazen flink van zich
af naar aanleiding van vragen van
Andre Jansen van het CDA over
sportscholen. Jansen vindt dat de
gemeente niet voldoende doet aan
de financiële ellende van de sportscholen in Uithoorn, ontstaan door
de Corona: Sportscholen die net
verhuisd waren of die net een fusie
hadden gehad, voldoen daardoor
niet aan de eisen en krijgen geen
steun: “Het is het CDA bekend dat er
verschillende ondernemers zijn die
ernstig hebben ingeboet op hun
vermogen en sommige hebben
enkel kunnen overleven met
persoonlijke leningen. Het CDA heeft
opmerkingen en klachten ontvangen
van burgers over de antwoorden van
de wethouder op vragen van ons
fractielid Aoulad Bouchta. Wij vragen
ons af of deze wethouder zich wel
realiseert wat er zich nu precies
afspeelt onder de ondernemende
bevolking en hoe het is om te
bestaan van de welwillendheid van
vrienden. Deze situatie duurt nu al
ruim negen maanden, is zeer ernstig
en het past deze wethouder niet om
op vragen hierover, neerbuigend te
antwoorden. Onze vragen: Is de
wethouder inmiddels al in contact
geweest met deze sportscholen in
Uithoorn of heeft hij dit laten doen?
Zijn er al concrete plannen of worden
deze gemaakt om de sportschoolhouders in Uithoorn te helpen met
het opnieuw op de rit krijgen van
hun bedrijf? En is de wethouder
genegen om hier productief op te
reageren en de Uithoornse bevolking
aan te sporen om te gaan sporten?”,
aldus Jansen

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Wethouder Jan Hazen: “Ik vind dit
‘vijverpolitiek’

Ik wil het nu eens niet hebben over
weidevogels die dreigen te
verdwijnen, over grutto’s die elk
voorjaar vanuit Afrika naar Nederland komen om te broeden en
nooit een jong volwassen zien
worden. Ook niet over het Aanvalsplan Grutto, dat door provincies,
boerenorganisaties en natuurbeschermers is ontwikkeld als laatste
poging het sombere weidevogeltij
te keren en waarvan minister Schouten heeft beloofd dat ze ermee aan
de slag gaat. En dus evenmin over de petitie van Vogelbescherming om
een volgende regering aan die belofte van de minister te herinneren. Nee,
ik wil het hebben over één van de interessantste fenomenen in de vogelwereld, en wel over de wonderbaarlijke manier waarop trekvogels er in
slagen elk najaar naar Afrika te vliegen om de volgende lente weer bijtijds
hier terug te zijn, vaak op exact dezelfde plek. (Of dat verstandig van ze
is, daar wil ik het nu niet over hebben). Hoe doen ze dat toch, zonder
navigatieapparatuur? Nou, dat verschil per vogelsoort. Nachtvliegers
kijken naar de sterren, dagvliegers naar de positie van de zon en waar wij
alleen met een kompas gebruik kunnen maken van aardmagnetisme,
voelen sommige vogelsoorten dat bij wijze van spreken aan hun water.
Daarnaast gebruiken ze gewoon hun neus. Zo kunnen pijlstormvogels
boven zee het land op grote afstand ruiken. En verder kijken trekvogels
goed uit hun doppen, volgen ze kusten, rivieren, bergketens en andere
topografische kenmerken. Natuurlijk gaat het wel eens mis en komt er
eentje op de verkeerde plek terecht, soms zelfs in het verkeerde werelddeel. Dwaalgasten noemen we dat. En die maken op zeldzaamheden
azende vogelaars weer blij. Ja, vogels zijn uiterst veelzijdige wezens, ze
kunnen vliegen zonder allerlei moeilijke hulpmiddelen, doen het songfestival verbleken met hun zangtalent, construeren ingewikkelde nesten
met alleen een snavel als gereedschap, navigeren tussen Afrika en, pak ‘m
beet, de Kwakel zonder kaart of tomtom. En dat is nog maar een fractie
van hun kunnen. Je zou er als mens bijna een minderwaardigheidscomplex van krijgen. Maar wij kunnen ook wel wat. Wij kunnen een uiterst
lucratief landbouwsysteem ontwikkelen dat het weidevogels vrijwel
onmogelijk maakt zich voort te planten, om maar wat te noemen. Maar...
wij kunnen zo’n systeem ook dusdanig verbeteren dat trekvogels als de
grutto geen vertrekvogels worden. Bijvoorbeeld met een Aanvalsplan
Grutto waarvoor u een petitie kunt tekenen. Maar daar wil ik het nu niet
over hebben.
Jaap Kranenborg
Toch nieuwsgierig naar Aanvalsplan
Grutto? Toch de petitie tekenen om
de (volgende) regering te herinneren aan gedane beloften? Zie de
site van Vogelbescherming.

Andre Jansen CDA: “Wethouder doet
neerbuigend”

contact met de eigenaar van
Amstelhof. U vraagt zijn er al
concrete plannen? Een
businessplan?“
Vierkant uitlachen
“Ik denk dat als ik dit vanavond voorlegt aan de eigenaar van Amstelhof
dat hij me vierkant uitlacht en dat de
gemiddelde ondernemer niet zit te
wachten dat de gemeente hun
bedrijfje opstart en daarmee
bemoeit. Ik zie een heleboel ondernemers die verschillende initiatieven
ontwikkelen om deze moeilijke tijd
door te overbruggen. Ik ken een
ondernemer die in het bloementransport is gegaan om in zijn levensonderhoud te voorzien. En dan de
vraag inwoners aansporen te
sporten? Dit vind ik nou aanmatigend. U doet nu net of heel Uithoorn
op de bank zit te wachten tot de
gemeente hun kant opkomt om ze
aan te sporen om te gaan sporten. Ik
denk dat ze dat heel goed zelf
kunnen”, aldus Hazen.

https://www.vogelbescherming.nl/
petitie-aanvalsplangrutto/?code=DN105900

LEZERSPOST
Bestolen in verzorgingshuis
Mijn tante van 97 jaar is woonachtig in een verzorgingshuis. Ik heb haar
vorig jaar augustus daar naartoe verhuist omdat ik het idee had dat ze
dan in een veilig omgeving zou zijn. Ze woonde aan de rand van
Amsterdam in een benedenhuis met grote tuin. Gezien ze nogal doof is
en toch op leeftijd is leek het mij beter om haar naar een veilige omgeving te verhuizen. Zij is erg autistisch en weet daardoor precies waar ze
iets laat, gezien alles een vast plek heeft en alles exact op diezelfde plaats
moet liggen. Afgelopen vrijdag heeft ze dus ook haar sierraden savonds
voor het slapen afgedaan in het bakje op haar kaptafel neergelecht. Haar
trouwring van haar eerste man die in 1961 met een KLM vlucht in Cairo
om het leven is gekomen en de ketting van haar schoonmoeder.
De volgende ochtend, zaterdagochtend, werd ze geholpen met de
verzorging door een voor haar onbekende verzorgende. Ze wilde daarna
haar ring en ketting weer omdoen, deze bleek helaas verdwenen te zijn.
Toen ik later die ochtend bij haar kwam zat ze met het bakje op schoot op
haar bed en was ze in tranen en helemaal ontdaan.
Ik wil met dit verhaal iedereen waarschuwen om iets van waarde goed op
te bergen. Ik zie aan mijn tante hoeveel impact het heeft als je iets wat je
al zo lang draagt en van onschatbare waarde is spontaan is verdwenen.
Iemand die dit doet beseft niet wat je een ander hiermee aandoet, ik vind
dit echt in en in triest.
Monica Hofman
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De IVI pagina

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

worden met kant-en-klare onderdelen uit de fabriek, zouden wel eens
een oplossing kunnen zijn. De initiatiefnemer die op korte termijn
honderden sociale huurwoningen
achter het zwembad in Mijdrecht wil
aanbieden heeft ook zijn oog laten
vallen op dit soort huizen Gaat. Of er
daadwerkelijk op deze plek gewoond
kan gaan worden is nog maar de
vraag.

Is dit de oplossing voor de
woningnood in De Ronde Venen?
De woningnood is een steeds groter probleem aan het worden voor onze
inwoners. Reeds honderden inwoners hebben zich al gemeld bij Inwoners
Voor Inwoners (IVI) met hun woonwens. Het thema wonen is voor Inwoners Voor Inwoners (IVI) dan ook een speerpunt en we blijven er bovenop
zitten. Onlangs is er een goed gesprek geweest tussen IVI, gemeente en
provincie. We weten inmiddels dat Wethouder Rein Kroon en de ambtenaren op het gemeentehuis er alles aan doen om binnen de huidige
kaders en mogelijkheden die zij hebben te voldoen aan de woonwensen
die er onder de inwoners van De Ronde Venen zijn. Maar is dit wel
genoeg?

Goede intenties
We twijfelen niet aan de goede intenties en het was goed om te horen dat
men met IVI wil optrekken in dit
woondossier. Ook wethouder Rein
Kroon zal binnenkort op ons verzoek
op deze pagina wat concreter
worden over de mogelijkheden voor
starters om een betaalbare woning
te kunnen kopen.

De jongen met de muts
Een stuk muziek kan je soms zo in
het hart raken. Laatst overkwam mij
dat toen ik aan het luisteren was naar
een nummer uit 2013 van Glen Faria,
toen nog beter bekend onder zijn
artiestennaam MC Fit. Het ging om
het nummer “Jongen met de pet”.
Het nummer gaat over een jongen
uit Amsterdam-Zuidoost die van een
flat was gesprongen. Ik moest gelijk
denken aan de jongen met de muts
bij ons in het dorp. Hij verloor ook de

strijd tegen de eenzaamheid en
verliet in stilte het leven. Beide
verhalen van jongens met de pet en
de muts gaan over inclusie en
eenzaamheid. Glen Faria wilde het
verhaal van de jongen met de pet
graag vertellen en maakte een liedje
voor hem. Ik wil het verhaal van de
jongen met de muts ook graag aan u
kwijt en daarom dit artikel. Eenzaamheid heeft soms namelijk grote
gevolgen.

De jongen met de pet
Laat ik beginnen met “de jongen met de pet”.
Hier zijn wat zinnen uit de tekst uit het lied van Glen Faria:
Zijn hart is niks meer dan een brandend vuur die blust
En hij probeert te leven, sterk en oprecht
Want hij kan alles, maar d’r is niemand die het zegt
En niemand meent het met ‘m sorry niemand meent het echt
De emmer loopt leeg en het gat is niet te stoppen
De realiteit is weerbarstig
[Refrein]
De jongen van de buurt, de jongen van de flat
Het is de jongen met de pet
Gisteren op het nieuws was de jongen van de flat
(Het was) de jongen met de pet
Eenzaamheid eindstation
Het is duidelijk dat de jongen met de
pet zich eenzaam voelde en niet kon
vinden wat hij zocht. Hij zocht een
beetje warmte, vriendschap, erkenning, hoop. Hij deed zelf wel zijn best
om aan de eenzaamheid te
ontsnappen maar het lukte hem

maar niet en niemand die het zag. En
op een dag zag hij het niet meer
zitten en was het op. Het refrein
spreekt boekdelen en de flat was zijn
eindstation.
De jongen met de muts
Er zijn veel meer jongeren als de

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

jongen met de pet. Ikzelf kwam ook
in contact met zo een eenzame
jongen bij ons in het dorp en in
plaats een pet droeg hij een muts.
Liep vaak alleen en mistroostig door
het dorp met zijn muts en een grote
sjaal. Hij was eenzaam en onbegrepen. Deed zijn best om mee te
kunnen doen. Ondernam van alles
maar de buurt en zijn omgeving had
geen interesse. Ze wisten wellicht
niet eens van zijn bestaan en waar hij
naar op zoek was.
Dankbaar maar niet wat hij zocht
Hij had wel wat contacten zo nu en
dan, maar dat was voor hem niet
genoeg. Hij was ze dankbaar maar
het was niet wat hij zocht. Hij wilde
geen medelijden of een hart onder
de riem. Hij was op zoek naar
oprechte vriendschap en misschien
wel een relatie waar hij mee kon
delen. Hij zocht maar kon het niet
vinden. Dat knaagde aan hem. Het
deed hem onmenselijk veel pijn. Zijn
leven werd het gevecht tegen
eenzaamheid.

Creatieve oplossingen
IVI twijfelt of met traditionele bouwprojecten wel vondaan kan worden
aan de woonbehoefte. IVI zet zich in
voor creatieve woonideëenvan inwoners. Denk hierbij aan jongeren en
senioren die een CPO willen opzetten,
Tinyhouses, parkwoningen, wonen in
een voedselbos en andere mooie
nieuwe creatieve woonvormen.
Grondeigenaren en ondernemers
sluiten zich aan bij IVI om hierover
mee te denken.
Huis uit fabriek
Ook Prefab woningen, die gebouwd

Vechten tot het eind
Hij gaf niet snel op en vocht om positief te blijven. Zocht de media op en
vroeg aandacht voor de eenzaamheid. Maar hoe vaak hij het ook
probeerde het voelde als achter de
feiten aanlopen. Hij kreeg niet de
waardering en aandacht waar hij op
hoopte. Hij had vaak een glimlach op
zijn gezicht en was vaak grappig,
maar van binnen huilde zijn hart en
voelde hij zich waardeloos. Vroeg zich
af wie kent mij nog? Hij nam voor
zichzelf uiteindelijk een overwogen
besluit in al zijn eenzaamheid.
Te druk
Ik was één van hen die af en toe wat
tijd en aandacht aan hem gaf. Hij
vroeg me geregeld of ik tijd had voor
een gesprek en een luisterend oor.
Dat waardeerde hij maar het was te
weinig voor hem. Ik had het vaak te
druk en hij vroeg mij dan waarmee. Ik
zei dan: “gewoon te druk”. Misschien
had ik wat meer tijd voor hem
moeten maken. Toch trek ik het mij
niet persoonlijk aan. Ik kon hem niet
helpen en al die andere lieve mensen
die tijd in hem investeerde ook al
niet. Het was natuurlijk niet alleen
onze zorg.
Inclusie is belangrijk
Het is de zorg van ons als gemeenschap dat we iedereen moeten laten
meedoen. Dat heet inclusie. Voor de
jongen met de muts is het te laat en
eenzaamheid werd zijn Waterloo. Hij
paste niet in het plaatje van het leven

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.

Wonen in een camper
Wel zien we bij het zwembad op de
parkeerplaats een andere creatieve
manier van wonen in de Ronde
Venen. We zien daar namelijk steeds
meer campers staan. Laten we hopen
dat het hier om recreatie doeleinde
gaat en dat dit niet de nieuwe manier
van wonen in De Ronde Venen is. IVI
denkt dat er veel mooiere en creatievere oplossingen zijn om de woningnood in De Ronde Venen op te lossen.
Heeft u ook betere oplossingen dan
het wonen in een camper dan horen
wij dat graag. Ook gaan wij graag met
u in gesprek als u grond beschikbaar
heeft waar (creatieve) woningbouw
wellicht mogelijk is. Stuur een e-mail
naar: info@inwonersvoorinwoners.nl

zoals wij dit met zijn allen hebben
georganiseerd. Bij de gemeente, onze
(lokale) overheid en zorgverleners
wisten wel van zijn problemen en
bestaan, maar wisten niet dat hij in
stilte was heengegaan. Dat zegt
misschien wel genoeg. De eenzamen
ontvallen ons in de anonimiteit.
Over inclusie en eenzaamheid
Dan hoor ik praten over inclusie en
het bestrijden van eenzaamheid. Het
blijft dan vaak bij woorden, plannen
en goede bedoelingen. Maar er is
echt meer voor nodig. Wat weet ik
ook niet precies. Laten we met elkaar
eens nadenken hoe hij nog had
kunnen dansen, lachen en genieten.
Hoe hij nog met ons mee had kunnen
doen. Want meedoen voor iedereen
daar draait inclusie om.
Niet voor niets
Inclusie in De Ronde Venen moet wat
mij betreft hoog op de agenda.
Misschien is het verhaal van de
jongen met de pet en de muts wel
een mooi beginpunt om samen echt
wat te gaan doen aan de eenzaamheid in De Ronde Venen. Hoe mooi
zou het zijn als we in de nalatenschap
van de jongen met de muts een
inclusieve gemeente worden waar
iedereen mee kan doen en waar we
naar elkaar omkijken. Misschien is zijn
tomeloze inzet dan toch allemaal niet
voor niets geweest. Rust zacht jongen
met de muts en nog bedankt voor
wie je was. Je vroeg je misschien vaak
af: “Wie kent mij nog?” Ik ken je nog!

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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Sietske gekroond tot Mrs
Netherlands Universe 2021
Vinkeveen - Sietske van Peursem
heeft op zondagavond de nationale
finale van de Mrs Netherlands
Universe verkiezing gewonnen. Deze
27-jarige Vinkeveense heeft maar
liefst 31 dames achter zich gelaten.
Gisteravond is Sietske gekroond tot
Mrs Netherlands Universe en zal een
jaar lang de titelhoudster zijn.
Mrs Netherlands Universe is een
schoonheidsverkiezing voor
vrouwen die 25 jaar of ouder zijn. Bij
deze Mrs verkiezing moet je meer
zijn dan een mooi plaatje. Naast dat
je maatschappelijk betrokken bent,
wordt er ook gekeken naar motivatie,
inzet en persoonlijkheid.
Een half jaar geleden begon deze
uitdaging voor Sietske. Een tijd vol
catwalk-trainingen, foto-shoots,
assertiviteitstraining en nog veel
meer. In deze periode werden alle
dames klaar gestoomd voor de grote
finale. En gisteren was het zo ver. Het
was een show vol spektakel.

Handen uit de mouwen tijdens
VMBO On Stage
Regio - Van werken in de kinderopvang tot tarte tatin maken en van
werken als fashionstyliste tot aan
metaalbewerker; meer dan 800
vmbo-leerlingen gingen voor een
dagdeel aan de slag bij bedrijven in
de regio in het kader van de Doe Dag
van VMBO On Stage. Ze ontvingen
een rondleiding, maakten kennis met
medewerkers en probeerden het
beroep uit. Zo ontdekken zij hun
legio mogelijkheden.
Een van de leerlingen die tijdens de
Doe Dag van Veen en Amstelland On
Stage haar mogelijkheden verkent, is
Yara. Zij is leerling van het Vakcollege
Thamen in Uithoorn. Wat ze later
precies worden wil, weet ze nog niet.
“Ik vind kinderen heel erg leuk”, zegt
zij. “Ik heb ook twee kleine nichtjes
met wie ik het heel leuk vind om te
spelen en voor hen te zorgen.” Dat
maakte dat Yara ‘solliciteerde’ voor
een plek op de Doe Dag bij Kinderopvang Solidoe Legmeer in Uithoorn.

Daar heeft het enorm naar haar zin
op de peutergroep.
Kinderen geholpen
“Eerst heb ik alle kinderen geholpen
met eten”, vertelt zij. “Daarna moest
iedereen worden ingesmeerd; ze
spelen een groot deel van de dag
buiten.” Eenmaal buiten heeft Yara de
vrijheid om met de kinderen te
spelen, hun spel te begeleiden en
hen te helpen waar dat nodig is. “Ik
vind het heel leuk om hier te zijn”,
zegt zij. “Of dit iets is wat ik in mijn
toekomst wil gaan doen, weet ik nog
niet. Daarvoor zou ik nog veel meer
van het beroep willen zien.”
Kapsalon
In de middag brengt Yara aan bezoek
aan een kapsalon in Wilnis. Ook daar
liggen haar interesses. “Het allerliefst
zou ik een kijkje nemen in een beautysalon”, vertelt zij. “Daar hadden ze
helaas geen plek meer. Zodoende

heb ik iets gekozen wat daar veel op
lijkt. Wie weet is kapster ook wel iets
voor mij? Ik ben heel blij met deze
stages; zo kan ik mij goed oriënteren
op de verschillende beroepen en
kijken wat ik leuk vind.” Veen en
Amstelland On Stage is een loopbaanoriëntatieproject voor vmboleerlingen uit de regio’s Amstelveen,
Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde
Venen. Meer dan achthonderd leerlingen en honderdveertig bedrijven
doen hieraan mee. In 2022 wordt de
vierde editie georganiseerd. www.
veenenamstellandonstage.nl

Opening
Het begon met de opening, hier liep
iedereen in een roze cocktailjurk.
Vervolgens was het tijd voor de voorstelronde, waarbij de beauty’s zichzelf kort mochten voorstellen aan de
zeskoppige jury. Hierna kwam de
nationale kostuum ronde. Alle dames
mochten dit naar eigen invulling
vormgeven. Sietske droeg een
ontwerp van David Cardenas. De
blauwe jurk met rood/wit/blauwe
sleep was volledig beschilderd met
voorwerpen die je aan Nederland
doen denken. In de Van Gogh stijl
kon je onder andere een molen,
tulpen en grachten op de kurk terugvinden. Hiervoor heeft Sietske ook de
prijs voor ‘Best Costume’ ontvangen.
Avondjurken
Tijdens de avondjurken ronde
konden alle dames de tijd nemen om

het allerbeste van zichzelf te laten
zien. Na deze ronde zou de helft van
de deelneemsters afvallen. Sietske
bereikte de top 15 en mocht in een
zwart cocktailjurkje vol glitters
nogmaals het podium op. Na deze
ronde zou de top 10 gekozen
worden. In de top 10 kreeg iedereen
een Nederlandse vraag die in het
Engels beantwoord moest worden.
De vraag aan Sietske luidde: Wie is
jouw voorbeeld en waarom? Sietske
gaf aan dat Oprah Winfrey haar voorbeeld was omdat het een sterke
vrouw is die heeft bewezen dat je
veel kunt bereiken als je er echt voor
gaat.
Bij de prijsuitreiking zou de top 3
bekend gemaakt worden. De 2th
runner up is Sharona Soraaya
geworden. De 1st runner up Myrthe
Entjes en de nieuwe titelhoudster is
Sietske van Peursem. Zij is enorm
trots op deze prestatie en mag
Nederland later dit jaar gaan vertegenwoordigen in Zuid Korea als
corona dit toe laat. Sietske kijkt er
enorm naar uit om Nederland daar te
mogen vertegenwoordigen en hoopt
Nederland trots te kunnen maken.

Foto Quinty Makatupan

LEZERSPOST
Kijk uit met mondkapjes

Groep 4-5-6 Antoniusschool
onderzoekt onderwaterleven!
De Hoef - In onze omgeving zijn
natuurlijk talloze slootjes te vinden,
maar wat leeft er zowel in die sloten?
Dit onderzoeken was het doel van
vandaag. Met emmers, schepnetten,
temperatuurmetingen en goede
begeleiding van ouders en NME de
Woudreus uit Wilnis gingen de

kinderen aan de slag. En jawel er
werd veel meer ontdekt dan ze ooit
hadden gedacht. De sloten kennen
veel bewoners. Zoals de waterjuffer,
de kreefjes, watervlooien, watertor en
nog veel meer. Met een speciale haak
werd er zwerfvuil, waaronder plastic
flesjes en tasjes, opgevist. En werd de

temperatuur van het slootwater
gemeten diep in de sloot of aan de
oppervlakte. In de klas konden we de
dieren nog bekijken met een microscoop. We zijn weer heel veel wijzer
geworden tijdens deze bijzonder
slootjes-safari. Het werd een
geslaagde leerzame ochtend.

Tegenwoordig vind ik geregeld mondkapjes, daarom wil ik op verzoek
van Hondenclub de Roedel het verhaal van pup Oscar delen met u. Oscar,
de Cocker Spaniël van 15 maanden heeft daarentegen veel minder geluk
gehad en dat het een wereldwijd probleem is, zien we aan het volgende
trieste bericht uit het buitenland. De familie waar Oscar leefde heeft het
verhaal opgeschreven en verspreid. Het is terecht gekomen bij allerlei
stichtingen op social media en wij willen het, ter bewustwording, graag
met jullie delen. En vertel het verhaal van Oscar verder!
Hallo,
Mijn naam was Oscar een Cocker Spaniël van 15 maanden en enorm
geliefd door mijn familie. Ik was erg speels, avontuurlijk, ontzettend
loyaal, lief en gelukkig. Ik hield van zwemmen en bal spelletjes... maar ik
moet ook toegeven dat ik een klein beetje hebzuchtig was en hield van
rondsnuffelen. Ik kwam hier elke dag om te spelen, maar afgelopen
weekend vond ik een mondmasker en at deze op.... Grote fout!
Het maakte me zo ziek, dat ik me niet kon bewegen en mijn familie moest
me naar de dierenarts brengen waar ik heel veel medicatie kreeg.
Toen kreeg ik een bloedtransfusie gevolgd door een spoedoperatie aan
mijn buik. Maar door de infectie kreeg ik een bloedvergiftiging en het
masker perforeerde mijn darm. Ondanks alle goede zorgen konden ze mij
niet redden en ik overleed. Dus, in tegenstelling tot jou, ben ik er niet
meer en kan ik niet langer in de bossen of bij de rivier spelen en is mijn
familie erg verdrietig. Alstublieft denk aan mij en aan al mijn vrienden en
in plaats van afval achter te laten (blikjes, plastic en glazen flesjes, snoeppapiertjes, chips verpakkingen, papieren zakdoekjes, en ook servetjes en
wegwerp bbq’s.... en natuurlijk mondmaskers) Voer deze items op een
veilige en verantwoorde manier af.
Dank je wel namens Oscar, zijn vrienden en familie. Rust zacht lieve Oscar
Vertaald door Heart4alldogs
A.W. van Muijen-Hagen
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Opgepast: Louche ontstoppingsbedrijven brengen torenhoge
rekeningen en geen service
Door Roos Uithol
De Ronde Venen – “LET OP! Wij
merken de laatste tijd dat in ons
branchegebied ‘riolering’ behoorlijk
wat oplichters aan het werk zijn” zo
luidt een bericht op de Hassing
Rioolservice facebookpagina van 30
oktober 2020. En nog altijd slaan de
oplichters hard toe binnen deze
gemeente. Het betreft bedragen van
€ 600,- tot soms zelfs € 2200,- euro
voor minimaal werk waarbij het
probleem aan de riolering niet eens
verholpen is. Het betreft een zeer
pijnlijke situatie voor de slachtoffers
van deze fraudeurs. Woede heerst
eveneens bij de betrouwbare riolering service diensten uit deze omgeving. Zij merken dat hun naam soms
zelfs wordt misbruikt door deze nep
servicediensten.
085
“Wanneer je naar een rioolservicedienst zoekt op Google kom je al
heel snel terecht op een aantal
websites met een 085 nummer. Die
moet je in elk geval niet hebben”
waarschuwt mevrouw Hassing.
“Ze hebben vaak geen hogedrukspuit bij zich en doen van alles met
een rioolveer.
Dan wordt er gezegd dat per zoveel
meter van de veer moet worden
betaald. Een advertentie die ik
voorbij heb zien komen was bijvoorbeeld € 100,- euro per meter. Dan
doen ze vervolgens 8 meter in de
riolering, dus dan loopt de prijs zeer
snel op. Voor dat soort bedragen
leggen wij een heel nieuw riool neer!
Je kunt natuurlijk niet van te voren
een exacte prijs beloven, want je
weet niet wat je van te voren aantreft
in een riool. Elk riool is gewoon
anders. Een goede hanteerbare prijs
ligt rond de € 250,- euro. Zijn wij snel
klaar zal het minder zijn en anders
houden wij de klant goed op de
hoogte zodat men weet waar men

aan toe is. Dat is nog een verschil
trouwens. Deze oplichters willen dat
je gelijk contant betaald.”
Politie
Volgens Hassing kan de politie
weinig doen met de aangiftes die zij
ontvangen rond deze zwendelarij. Er
wordt vooral gewaarschuwd om
goed op te letten wanneer gebruik
moet worden gemaakt van een rioolservicedienst. Hassing: “Wanneer
men bij een lekkage of verstopping
haast maakt om een dienst in te
schakelen kan gemakkelijk de
verkeerde link worden aangeklikt. Wij
vinden het niet erg als er voor een
ander bedrijf wordt gekozen, maar
dan moeten ze wel betrouwbaar zijn.
In deze omgeving zijn er meerdere
goede rioolservicediensten te
vinden. Dat is vergelijkbaar met dat
er in een winkelcentrum meerdere
bakkers te vinden zijn. Dat is nu
eenmaal zo.” Mevrouw Hassing
benoemd vervolgens een aantal
kenmerken waardoor je kunt
herkennen dat je met oplichters te
maken hebt. “Adres- en contactgegevens ontbreken op de website,
behalve een 085 nummer. Een telefoonnummer dat trouwens regelmatig onbereikbaar is! Daarnaast
staat er vaak wel ‘advertentie’ genoteerd voor de linkjes van deze louche
bedrijven op Google. Je kunt ook
reviews opzoeken die eveneens
ontbreken bij dit soort “bedrijven”, op
klachten na dan. En mocht je toch
contact hebben gehad en een
afspraak hebben gemaakt met een
dergelijk bedrijf let dan op het
volgende: hun bedrijfswagens zijn
niet voorzien van bedrijfsstickers. Je
kunt de echte monteurs goed
herkennen aan de juiste bedrijfskleding en duidelijke reclame op de
bussen.”
Gemeente
Ook de gemeente heeft de

problemen met malafide ontstoppingsbedrijven gesignaleerd in het
afgelopen half jaar. Een probleem dat
in heel Nederland gestaag toeneemt.
Bij een verstopping geeft de
gemeente aan dat er hierover altijd
contact kan worden gezocht. Hassing
heeft daar wat bedenkingen over,
omdat het zou betekenen dat de
gemeente binnenkort heel De Ronde
Venen aan de telefoon heeft hangen
voor problemen met de riolering.
Bovendien verhelpt de gemeente
alleen verstoppingen binnen
gemeentegrond. Voor verstoppingen
tot aan de erfscheidingsput moet
zelfstandig contact met een rioolservicedienst worden opgenomen en
komen de kosten voor eigen
rekening.
Schaamtegevoel
“Het is ook een soort schaamtegevoel dat door slachtoffers wordt
ervaren. Er zullen vast een aantal
voorvallen zijn geweest waarvan
geen berichten over oplichting zijn
doorgegeven, omdat men schaamte
ervaart dat dit hen is overkomen. Dit
is natuurlijk zeer verdrietig en heel
triest. Het maakt mij boos en gefrustreerd. Dergelijke grote bedragen
hadden natuurlijk aan iets heel
anders kunnen worden besteed.
Mensen zijn gewoon te goed van
vertrouwen. Je ziet nu ook dat er
grote oplichting gaande is rondom
de PostNL pakketten. Tv-programma’s als ‘Opgelicht’ hebben ook al
aandacht besteed aan deze groep
malafide ontstoppingsmonteurs.
Maar de laatste tijd is het wel echt
aan het ontsporen, dus is het belangrijk om mensen zoveel mogelijk voor
te lichten.
En mocht je niet zeker weten wat
betrouwbare bedrijven zijn, kun je
naast de gemeente ook vragen in je
omgeving of iemand een goede
loodgieter weet” aldus mevrouw
Hassing.

Op de foto AH managers Ramon Miltenburg en Maarit Glaser met in het midden
Karin Schrama.

Statiegeldbonnen voor
Voedselbank DRV
Mijdrecht - Klanten van AH Passage
Mijdrecht stonden in de maand mei
hun statiegeldbonnen af voor Voedselbank De Ronde Venen. Op
woensdag 2 juni werd het ingezamelde bedrag van €667,86 overhandigd. AH manager Ramon Miltenburg:
“We houden deze inzamelingacties
voor meerdere goede doelen en we
zijn zeer verheugd dat we namens

onze klanten deze inzamelmaand
kunnen bijdragen aan het goede werk
van de voedselbank”. Voedselbank
bestuurder Karin Schrama: “Wat een
prachtig bedrag! Dit kunnen we zeer
goed gebruiken om onze pakketten
nét even meer evenwichtigheid in
voedselsamenstelling te geven.
Hartelijk dank aan Albert Heijn én hun
klanten voor deze actie!”.

RTV Ronde Venen komt met
nieuw Kookprogramma
De Ronde Venen - RTV Ronde Venen
maakt met een enthousiast team van
vrijwilligers mooie tv-programma’s.
Na de zomer willen zij een nieuw
kookprogramma gaan uitzenden
voor en met de inwoners uit De
Ronde Venen onder de naam ‘Heel
De Ronde Venen kookt’.Hiervoor zijn
zij op zoek naar lekkere recepten van
inwoners. Lees hier verder hoe u
straks in de tv-keuken van RTV Ronde
Venen de hoofdrol kan pakken in dit
nieuwe tv-programmaVoor dit
tv-programma is men op zoek naar
recepten voor 4 personen. Iedereen
kan een recept insturen en uit alle
inzendingen worden er een aantal
uitgekozen. De inzender van dat

recept wordt uitgenodigd om dit op
een maandag samen met Marco Smit
daadwerkelijk te gaan koken in de
speciaal ingerichte tv-keuken in Mijdrecht. Hierbij zullen de camera’s
draaien en uiteindelijk zal RTV Ronde
Venen na de zomer dit op de lokale
tv-zender en haar social-mediakanalen gaan uitzenden. Heeft u een
recept wat u graag wil delen en vindt
u het leuk om deel te nemen aan dit
tv-programma stuur dan snel uw
recept in naar: Harry@rtvrondevenen.nl . Een unieke kans om na de
zomer in ons programma “Heel De
Ronde Venen kookt! uw heerlijke
recept te bereiden voor het oog onze
kijkers.

TwirlPower Mijdrecht weer begonnen
Mijdrecht – TwirlPower (onderdeel
van VIOS Mijdrecht) is weer egonnen
met zaaltrainingen. Na de lange lockdown sinds december 2020 was het
dinsdag 25 mei weer feest! De lessen
mochten vanaf die dag weer in het
clubgebouw gevolgd worden. Na
wekenlang online lessen thuis
gevolgd te hebben kunnen de juvenile/preteen leden en de senioren
eindelijk weer hun hoge tricks
trainen in de zaal op een goede
vloer. De basis twirls waren geoefend
de afgelopen weken tijdens de
online lessen en dat was goed te
zien. Samen weer shows doen was
leuk. En er is meteen begonnen om
weer meer nieuwe dingen te leren in
de groepslessen. Wil je misschien
ook twirlen? De juveniles (6 tot 10
jaar) beginnen om 17:00u met de les.
Als er voldoende belangstelling is,
kunnen pre-teen leden (11 tot 15
jaar) om 18:00u beginnen met de les.
De junioren en senioren trainen
daarna. Ook solistisch kan er
getraind worden. Neem contact op

voor meer informatie. De lessen
worden gegeven door een gediplomeerde instructrice, Petra Verschoor.
Zij wordt bij de les van de jongste
leden geassisteerd door Naomi van
Zuylen, die zelf nog les krijgt bij de
senioren. Wil jij ook eens meedoen?
Lekker bezig zijn met dans en baton
(de majorette stok)? Bel met Petra:
06-38402645 of stuur een mail naar
twirlsters@vios-mijdrecht.nl
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Wedstrijden voor jeugdleden
van UWTC gaan weer van start

Joel van Capel

Uithoorn - Afgelopen weekend is de
eerste interclubwedstrijd voor de
jeugd wielrenners van de clubs in
Noord-Holland weer verreden. DTS
Zaandam had toestemming
gekregen om onder strenge voorwaardes een jeugdwedstrijd te organiseren. Per vereniging mocht er één
begeleider met de kinderen mee het
terrein op. De overige ouders
moesten op het parkeerterrein
wachten. Joël van Capel kon de
eerste 2 rondes het tempo van de
sterke groep goed volgen om vervolgens de rit op zijn eigen tempo goed
uit te rijden wat een mooie 11e plek
bij categorie 1 en 2 opleverde. Jytte
Timmermans mocht bij de 3de groep
van start gaan (cat 5 en 6).
De wedstrijd van Jytte was 18
rondjes op het parcours van DTS. Net
na de start was er een kleine valpartij.
Dit was reden om een tweede keer te
gaan starten zodat iedereen weer
mee kon rijden. In de wedstrijd was

het peloton nagenoeg bij elkaar
gebleven. Gedurende de wedstrijd
zijn er wel vluchtpogingen geweest
van enkelen maar die werden snel
weer ingehaald door het peloton.
Dus werd het een massasprint, Jytte
is 15de geworden. De wedstrijd was
goed verzorgd voor de renners en
voor de ouders was er ondanks de
geldende Corona regels genoeg
mogelijkheid om de wedstrijd te
zien.
Trainingswedstrijd Gouda
Tweedejaarsnieuweling Rens
Grömmel won zaterdag een trainingswedstrijd in Gouda. De nieuwelingen kunnen niet wachten tot de
echte wedstrijden weer mogen
beginnen.

Winst voor Lorena en Jetze
Voor de topsporters is het wedstrijdseizoen alweer even opgang.
Zondag 6 juni greep UWTC lid Lorena
Wiebes alweer haar 6e zege van 2021
bij de dames. In de massasprint was
ze te snel voor Jolien D’hoore en
Barbara Guarischi.
En ook Jetze Plat was goed op dreef.
Vrijdagavond was hij op tv te zien in
een mooie reportage van sportlab
Sedoc en dit weekend stond de paratriathlon in Leeds op zijn programma.
Jetze was het snelst op alle onderdelen: 750 meter zwemmen, 20 km
handbiken en 5 km wheelen.
Komende vrijdag start hij op het WK
handbiken in Portugal

Jytte

Kooyman Polderloop 2021 gaat door
Regio - Al bijna anderhalf jaar
moeten hardlopers wachten op hun
eerste wedstrijdloop. Maar in de
Kwakel kan er op donderdag 29 juli
weer in wedstrijdverband worden
hard gelopen. Atletiekvereniging
AKU en het feestcomité de Kwakel
zijn blij dat dit jaar de Kooyman
Polderloop weer door kan gaan.
Vanaf vorig jaar maart zijn er door de
coronamaatregelen geen loopevenementen in groepsverband meer
gehouden en was het ook niet altijd
makkelijk om georganiseerd te
trainen. De laatste maanden is het
door de versoepelingen steeds meer
mogelijk om in groepsverband te
trainen en AKU is ook weer gestart
met een clinic, o.a. als voorbereiding
op de Polderloop. Wat er precies
mogelijk is op 29 juli is nu nog ondui-

delijk maar, waarschijnlijk in enigszins aangepaste vorm, het gaat door!
In verband met de nog geldende
coronamaatregelen zal de organisatie van de loop op een aantal
punten worden aangepast.
Programma
18.30 uur:
1.6 km. Specials G-run
19.00 uur: 1 km kidsrun t/m/ 11 jaar
19.15 uur:
4 km
20.00 uur:
10 km
De deelnemers lopen met een startnummer waarin met een draad een
chip is verwerkt zodat alle tijden
direct worden opgenomen en
verwerkt. I.v.m. coronamaatregelen
gebeurt inschrijven uitsluitend met
voorinschrijven via www.inschrijven.
nl. Na-inschrijven is niet mogelijk.

Startnummers worden van te voren
aan iedereen die zich heeft aangemeld, opgestuurd. Op de 10 kilometer zijn er prijzen voor de eerste
10 heren en de eerste 10 dames. Er
zal geen officiele prijsuitreiking op
een podium zijn, de prijzen worden
nagestuurd. Vooralsnog zullen er
geen toeschouwes bij de start en op
het evenemententerrein toegelaten
worden.
Starten in groepen
Hoewel we nu niet precies weten
welke coronabeperkingen er op 29
juli nog zijn, gaan we er vanuit dat er
op de 4 en 10 kilometer niet in één
grote groep kan worden gestart. Er
zullen steeds groepen van 50 of 100
lopers tegelijk met een tussenpoze
van 2 ½ minuut starten. De chips
zullen er voor zorgen dat er een
juiste en volledige uitslag kan
worden geregistreerd. Deelnemers
aan de kidsrun en de Specials zullen
wel allen tegelijk starten. Zoals
gezegd krijgt elke deelnemer van te
voren het startnummer opgestuurd
en informatie over tijdstip van
starten en de plek op een van de
voetbalvelden of het evenemententerrein waar hij/zij zich voor de loop
verzamelt in de startgroep van 50 of
100 deelnemers. Dit alles met in
achtneming van de afstand van 1 ½
meter. Bij de start zelf hoeft deze
afstand niet aangehouden te
worden. Iedere deelnemer kan zich
nu al inschrijven via www.inschrijven.
nl en contactpersoon van de
Kooyman Polderloop namens de
organiserende vereniging AKU is Jos
Lakerveld, 06 57036868.

Gratis watersporten kinderen
Uithoorn - Het Watersportseizoen is
begonnen en Optimist on Tour is
weer onderweg door heel Nederland! Van 17 t/m 19 juni meert hét
rondreizende watersportevenement
van Nederland aan in Uithoorn!
Kinderen tussen 8 en 12 jaar, mét
minimaal zwemdiploma A, kunnen
drie dagen lang naar hartenlust
gratis kanovaren, suppen of zeilen.
Daarnaast kunnen ze als echte waterprofessors proefjes doen in het Optimist on Tour waterlaboratorium.
Optimist on Tour in Uithoorn is een
initiatief van Stichting Promotie
Uithoorn en de Kwakel (SPUK), Roeien Kanovereniging Michiel de Ruyter
en het Watersportverbond. Tien
klassen van basisscholen uit Uithoorn
doen mee aan Optimist on Tour.
Gidus Buisman, Initiatiefnemer
namens SPUK: ‘Uithoorn ligt pal aan
de rivier de Amstel’. Het water is
gezichtsbepalend voor het dorp. De
nieuwe haven en de boulevard, met
zijn gezellige terrassen, vormen het
kloppende hart van het dorp. Met
Optimist on Tour willen wij Uithoorn
op zijn best laten zien en beleven.
Daarnaast is het de ideale locatie om
kinderen kennis te laten maken met
de watersport en ze spelenderwijs
iets bij te brengen over water. Kosteloos, zodat iedereen kan meedoen.’
Basisscholen
Basisschoolkinderen van groep 5 t/m
8 krijgen voorafgaand aan Optimist
on Tour een spreekbeurt in de klas.
Tijdens deze les leren zij alvast iets
over de boot, plank of kano en over
wat je aan moet als je het water op
gaat. Daarnaast leren zij de beginselen van waterbeheer, worden ze
bewust gemaakt van het effect van
plastic in het water, leren zij over
watersporten en werken in een team.
Deze kinderen gaan vervolgens op
donderdag 17 en vrijdag 18 juni naar
RKV Michiel de Ruyter om de theorie

in praktijk te brengen. Daar krijgen zij
les van instructeurs van het Watersportverbond in zeilen, suppen en
kanovaren! Harrie Wessels, bestuursvoorzitter Roei- en Kanovereniging
Michiel de Ruyter: ‘Onze leden weten
natuurlijk al hoe fijn het is om te
sporten op de Amstel. Met de komst
van Optimist on Tour, willen wij ook
andere kinderen die ontdekking en
ervaring meegeven. Wij zijn dan ook
erg blij met de samenwerking met
SPUK en het Watersportverbond om
dit mogelijk te maken.’
Na schooltijd inschrijving voor
iedereen!
Na schooltijd, van 15.00 uur tot 18.00
uur, kunnen kinderen zich samen
met hun vriendjes en vriendinnetjes,
kosteloos inschrijven voor Optimist
on Tour. Om zeker te zijn van een
plek kan dat het beste via optimistontour.nl, maar aanmelden op
locatie kan ook. Eerst krijgen
kinderen een theorieles op de kant,
om vervolgens zelf aan het roer te
zitten van een Optimist, in een kano
of op een SUP. Een uur lang plezier
op het water gegarandeerd!
Professor in het Waterlab
In Uithoorn gaat het straks over meer
dan alleen watersporten. In het
waterlaboratorium op de wal veranderen de kinderen in heuse professoren met witte jassen, brillen en
pipetjes om allerlei proefjes met
water te doen. Waarom blijven
ijzeren punaises drijven op het
water? En hoe zuiver je water zodat
je het kan drinken?
Optimist on Tour en corona
Optimist on Tour Uithoorn wordt
volledig volgens de richtlijnen van
het RIVM en volgens de maatregelen
van de Rijksoverheid uitgevoerd. Kijk
hier voor het coronaprotocol die wij
hanteren.

Hockeyvereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Hoe mooier het weer,
hoe leuker het is om op het hockeyveld te staan en sportief bezig te zijn!
Hockey Vereniging Mijdrecht organiseert binnenkort een leuke ochtend
om kinderen kennis te laten maken
met hockey. Dit vindt plaats op
zaterdag 12 juni van 10.00 uur tot
11:30. Iedereen van 4 t/m 10 jaar oud

is welkom en HVM zorgt voor een
hockeystick. Kom samen met al je
vriendjes of vriendinnetjes kijken en
ervaar hoe leuk hockey is! Sportief
bezig zijn, wedstrijdjes doen en toch
ook gezellig met je vriendjes of vriendinnetjes zijn. Een top combinatie
dus! Aanmelden kan via de website,
via de knop “proeftrainen”.

20 DE RONDE VENEN
Aangenomen en verworpen
amendementen en moties
Er werden maar liefst 8 amendementen ingediend en 10 moties.
Een amendement is een opdracht
aan het college en een motie een
verzoek. Lang niet allen werden
aangenomen. Hierbij de lijst:
Amendementen:
• Toegang sociaal domein herijken:
werd aangenomen met 26
stemmen voor en 1 tegen. De
tegenstemmer was Lijst 8 Kernen
• Behoudt de bibliotheek: werd
verworpen met 10 stemmen voor
(RVB, PvdA-GL, Senioren Partij en
Lijst 8 kernen) en 17 tegen (CDA,
VVD, D66 en CU/SGP). Voorstel is
geworden de discussie uitstellen
tot september en het opnieuw
bekijken bij de behandeling van
de begroting 2022
• Maatschappelijke partners:
verworpen met 10 voor en 17
tegen
• Bezuinigen met een plan: Aangenomen met algemene stemmen
• Geen nieuw beleid zonder
bestaand beleid af te bouwen:
verworpen
• Begroting in balans: verworpen

• Behouden gebouw werkcentrum:
aangenomen met algemene
stemmen
• Inwonersparticipatie: verworpen
Moties
• Onderzoek kernteam: verworpen
• Teruggave jeugdzorg: verworpen
• Vrijgevestigde gediplomeerde
aanbieders jeugdzorg: Aangenomen met 19 voor en 8 tegen
• Voedselbank: Verworpen
• Maatschappelijke waarden dorpshuizen: verworpen
• Instrumentenkoffer betaalbare
woningen: aangenomen met
algemene stemmen
• Meer sociale woningbouw:
verworpen
• Actualisatie transitieplan en
spoorboekje: verworpen met 13
voor en 14 tegen
• Groene leges 2.0: verworpen
• Recreatieve blik op het noorden:
aangenomen met 26 voor en 1
tegen (tegen was CU/SGP)
De kadernota werd uiteindelijk
aangenomen met 21 stemmen voor
en 6 stemmen tegen

Kadernota De Ronde Venen: Weer
heel veel woorden, nu de daden nog
De Ronde Venen – Vorige week
woensdag en donderdagavond heeft
De Rondeveense gemeenteraad,In
twee lange avonden de zogeheten
‘kadernota’ vastgesteld. De kadernota,
de naam zegt het al een beetje, is een
nota waarbij de raad het college van
burgemeester en wethouders ‘de
kaders’ uitzet, de ideeën, de plannen,
de bezuinigingen enz. die zij denken
die nodig zijn voor de begroting voor
2022. De raad kan hierover discussieren, wijzigingen aanbrengen enzovoort, alleen moet je dan wel de meerderheid van raad achter je krijgen. Alle
raadsfracties geven ook ieder jaar de
Algemene beschouwingen. A viertjes
vol met wat zij vinden van het beleid
of geen beleid van het college, kritiek
op hun mede raadsleden en heel
soms – en dat is vaak gericht aan de
ambtenaren die de kadernota hebben
gemaakt – een complimentje.
De Algemene Beschouwingen werden
niet voorgedragen door de raad. Zij
hadden wat speerpunten die wij
hierbij (gedeeltelijk) zullen weergeven
per fractie:
Waar zijn we mee bezig?
Joris Kneppers van Lijst 8 Kernen
vroeg zich af waar ze als raad mee
bezig waren: ”Er is voor Lijst 8 Kernen
in de kern maar eigenlijk één centraal
thema. En dat is het participeren van
onze inwoners. Onze conclusie is dat
Inwonersparticipatie helaas niet meer
is gebleken dan een papieren tijger.
Mooie ambities in het coalitieakkoord
zijn nog steeds mooie ambities en
zullen dat ook blijven.... Punt. Het
daarmee wel heel scherp gezegd,
maar we moeten het niet mooier
maken dan het is. Dit is zoals wij
constateren, en hoe wij het voelen. Wij
hopen dan maar dat de volgende
bestuurders anders omgaan met onze
inwoners...Punt. Eigenlijk stoppen hier
onze algemene beschouwingen, ware
het niet dat we ons vanavond, maar

ook de afgelopen weken, toch wel
verbaasd, zo niet geërgerd aan
moeten zien dat de raad zich toch
weer laat verleiden tot een groot
theater. Zoals gebruikelijk is moet je
met de laatste begroting van een
bestuursperiode niet ‘over je eigen
graf gaan regeren’. Dus is het gebruikelijk er in beginsel geen nieuw beleid
bij in te brengen. Wij snappen dus
eigenlijk niet dat we ons in de afgelopen weken in enorme bochten
hebben moeten wringen om “niet
politiek” over dit onderwerp te praten.”
Praten, praten, praten
“Let op, beleidsarm betekent weinig
politiek. En alsnog avond aan avond
praten, praten, praten. Hmmm wat
gaat hier fout? Even in het achterhoofd de opmerking van de Seniorenpartij over “De Kloof” (tussen coalitie
en oppositie.). JA, ik wil volmondig
benadrukken dat wij dit ook zo
ervaren, maar we het inmiddels ook
wel opgegeven hebben hier nog iets
aan te veranderen. En ja, dat betekent
dat ik tijd over heb om jullie hier een
spiegel voor te houden. “Wat zijn we
hier nou eigenlijk aan het doen? Blijkbaar is de vaststelling van de laatste
(beleidsarme) kadernota van een
bestuursperiode het moment om
cadeautjes uit te gaan delen. Kijk naar
de enorme berg moties en amendementen. Of is dit stiekem toch het
moment om politiek te gaan bedrijven
omdat je het niet eens bent met een
onderwerp of met eerder genomen
besluiten? Ik wil graag afsluiten met
woorden: Lijst 8 Kernen wil een steen
verleggen in die rivier!
En gelukkig hebben wij wel al stenen
verlegd, maar ik bedacht me 30
seconden geleden dat wij ook nog wel
een cadeautje willen geven aan onze
inwoners. Daarom wil ik hierbij alsnog
een motie indienen waarin we
100.000, - willen reserveren voor Inwonersparticipatie”, aldus Lijst 8 Kernen.
(Deze motie werd niet aangenomen)
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VVD De Ronde Venen:
“Het duurt te lang”
Bart Richter van de VVD begon met
een liedje: “Het duurt te lang, we staan
hier al een tijdje en we moeten door
dus, voor de laatste keer, het spijt me,
het duurt te lang. Dit refrein uit een
songtekst kwam bij ons op toen we
keken naar de beschouwingen van de
afgelopen jaren en de kadernota.
Deels zonder dat we er invloed op
hebben en sowieso zonder verwijten,
maar dit is wat de VVD betreft wel van
toepassing op een aantal onderwerpen die we tegenkomen in de
kadernota.
Woningbouw
Het duurt te lang, ja we zien ontwikkelingen, ja er zijn gelukkig een aantal
projecten zoals we zagen in de krant
maar echte concrete lange termijnplannen zien we niet. Toch moet hier
de focus op! Niet door steeds meer
geld voor onderzoek en steeds meer
mensen, maar door met de juiste
mensen efficiënt en slagvaardig te
werken. Er was ooit een legendarische
inwoner in Vinkeveen die zei: “ik heb
nog nooit een zak geld een goal zien
maken”. Daar sluiten we graag bij aan,
wat de VVD betreft dan ook geen
aanvullende formatie maar slimmer
inzetten.
Sociaal domein:
Het duurt te lang, we krijgen meer
zicht maar we blijven praten over
organisatiestructuur en taken. Het lijkt
zo eenvoudig, zorg voor de juiste hulp
op het juiste moment door de juiste
hulpverlener. Misschien is het geven
van vertrouwen en het even laten
door ontwikkelen om een goed beeld
te krijgen wel het beste.
Is het dan allemaal somber zoals de
VVD het ziet, zeker niet en dat zou u
kunnen verwachten als de partij met
optimistische maar wel reële blik! We
zien ook veel goed gaan, we zien positief kritische blikken naar de interne
organisatie met als doel het beter te

Ronde Venen Belang: “Dit
kadernota maar een kade
doen voor onze inwoners en ondernemers, opdrachten waar we voor staan
worden opgepakt.
Veiligheid:
Zonder veiligheid, geen prettige leefomgeving of werkomgeving. Hierbij
moet je denken aan digitale veiligheid, overlast, handhaving, politie,
brandweer enz. Wij zijn blij dat het
college zich hier allemaal weer volop
voor zal inzetten. De beoogde extra
inzet voor handhaving begrijpen we
waarbij ook aandacht voor preventie
en zelfbewustzijn van inwoners van
belang is. We worden graag op de
hoogte gehouden van de voortgang.
Financiën
Ik ga het kort houden op dit punt. Met
elkaar constateerden we dat de noodzaak er is om de broekriem aan te
halen. Het college doet voorstellen
(ombuigingen) en dat is ook de
opdracht die we gegeven hebben. En
ja, die doen pijn en roepen vragen op,
maar het is noodzakelijk voor het op
orde krijgen van de financiën.
Duurzaamheid
Het laatste onderwerp wat ik uit wil
lichten is duurzaamheid. Dat duurt
niet te lang, dat gaat misschien wel te
snel. Wat de VVD betreft is het tijd
voor een evaluatie en herijking van
het spoorboekje en het transitieplan
elektriciteit en eerdere ambities
moeten tegen het licht gehouden
worden. Samen met de CU SGP dienen
we een motie in. Tot slot willen wij het
college, ambtenaren, het JAC en alle
partijen en mensen bedanken die zich
inzetten voor onze mooie gemeente.
Wij hebben er vertrouwen in dat we
ook met de uitwerking van deze
kadernota weer zullen komen tot een
programmabegroting, waarmee we
de juiste dingen kunnen blijven doen
voor inwoners en ondernemers”, aldus
de VVD.

Maarten van der Greft van Ronde
Venen Belang had erg veel kritiek:
“Vorig jaar geen Kadernota, maar een
Kaderbrief. Dit jaar geen Kadernota,
maar een Kader ‘overzichtje’. Flinterdun,
beleidsarm en problemen worden
doorgeschoven. De grote tekorten bij
de jeugdzorg blijven. Onze inwoners
vinden geen plek om te wonen en het
gemeentebestuur vervreemdt zich van
de inwoners met de wijze van aanpak
inzake de windmolenwoeker. De structurele tekorten worden niet opgelost,
maar vooruitgeschoven en wegbezuinigd. Ronde Venen Belang doet overigens vaker voorstellen die bij stemming daarover eerst door de coalitie
worden weggestemd, maar die dan
enige tijd daarna als geheel eigen idee,
of oplossing opnieuw terugkomen en
dan wel worden aangenomen. Nu de
Kadernota flinterdun is wil Ronde
Venen Belang van de gelegenheid
gebruik maken om kaders dan wel
speerpunten mee te geven per
domein.
Domein 1: Sociaal Domein:
Het college wil meer invloed van het
kernteam. Echter niemand kan
aangeven dat het kernteam de meest
effectieve en meest efficiënte weg is.
Ook de uitbreiding van het Kernteam
zien wij niet zitten en de voorgenomen
bezuiniging op de bibliotheek is een
slecht idee.
Domein 2 Economie
Er stonden maar liefst twee pagina’s in
de plaatselijke krant met woningbouwprojecten, prachtig! Dit bouwen gaat
alleen maar gebeuren als wordt
ingezet op bouwen buiten de rode
contour! Alleen dan krijgen wij het
gewenste extra dorp ‘Kroonstad’.
Ronde Venen Belang wil geen windmolenwoeker in onze mooie gemeente.
Geen hogere woonlasten door de
klimaatambities. Wel investeren in:
isoleren van huizen, zonnepanelen op
daken en het kunnen blijven gebruiken
van aardgas. Uitstel van Diftar betekent
voor ons ook het afstel daarvan. Er

CU-SGP: “Hoe houden we het als gemeente droog”
Wim Stam van de Christen Unie-SGP :
“De grootste uitdaging lijkt te zijn, hoe
houden we het als gemeente financieel droog. De afgelopen jaren zijn de
uitgaven in het sociaal domein explosief gestegen en die trend is nog niet
omgebogen. Vervolgens houdt de
bijbehorende compensatie vanuit het
rijk daar geen gelijke tred mee. Tot slot
drogen ook de incidentele baten
vanaf 2022 op. Het college geeft een
doorkijkje met betrekking tot de
mogelijke bezuinigingen op de apparaatskosten, met mitsen en maren
omgeven, en de nadere invulling
komt pas bij de begroting. Tegelijkertijd wil het college op een aantal
terreinen de ambtelijke organisatie
wel uitbreiden. En dat financiert het
college deels met het stopzetten van
het maatschappelijk werk van
Kwadraat. Daarbij rijzen bij ons vragen
rondom taken en doelstellingen en
onafhankelijkheid.

Maatwerk ≠ Meetwerk
In de passages over het sociaal domein
hadden we een duidelijker verhaal
verwacht hoe het college de grootste
financiële risico’s op de lange termijn
denkt aan te pakken. Mede naar aanleiding van de onderzoeken van de afgelopen maanden. Hoe denkt het college
meer grip op het sociaal domein te
krijgen? Wel zien dat meer dan 100
huishoudens, soms langdurig, aangewezen zijn op de voedselbank. Laten
we na gaan hoe het gebruik van de
Voedselbank voorkomen kan worden
en beter maatwerk geleverd kan
worden.
Wonen en Vervoer
We hebben een woningbouwprobleem en alle inspanningen van de
wethouder ten spijt, is dat voorlopig
nog niet opgelost. Daarbij zien we ook
een onderschat risico namelijk het nu
voortvarend bouwen van senioren-

huisvesting bevordert wel de doorstroming, maar voor wie? De woningen die
achterblijven, zijn vaak voor onze eigen
jonge starters niet betaalbaar en dus
worden die opgekocht door mensen
van elders. Welke maatregelen denkt
het college te nemen om juist dat knelpunt op te lossen? De Metropoolregio
Amsterdam heeft een rapport laten
opstellen wat heeft geleid tot een
zogenaamde Instrumentenkoffer
Betaalbare Woningen. Wij stellen voor
dat De Ronde Venen ook een dergelijke
instrumentenkoffer samenstelt.
Bedrijfsvoering
We maken ons zorgen over de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld het personeelsverloop. Dat is aan de hoge kant en we
hebben de afgelopen twee jaar veel
goede ambtenaren zien vertrekken.
Ook zien we te veel signalen uit de
samenleving over de communicatie (of
het gebrek hieraan). Wat gaat het

Er werden heel veel moties ingediend en amendementen. Niet veel haalden de eindstreep. Welke wel, leest u elders in deze krant.
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is geen
er-overzichtje”
moet niet bezuinigd worden op de
wegen en er moet z.s.m. een bestemmingsplan Vinkeveens Plassengebied
komen.
Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
Structurele lasten worden incidenteel
genoemd en de gaten worden betaald
uit de grondexploitaties. Het moet nu
echt een keer klaar zijn met het
benoemen van iets als incidentele last,
terwijl die structureel is of blijkt te zijn
geworden. Hiervoor dienen wij twee
amendementen in. Er dient dit jaar
duidelijkheid over de toekomst van het
gemeentehuis te komen. Dit moet met
een voorstel naar de gemeenteraad,
geen achterkamertjesbouwcommissie
en wat ons betreft blijft het werkcentrum waar het is. Toekomstbestendige
dorpshuizen houdt voor ons in dat
men de eigen broek op kan houden.
Maar de belangrijkste vraag wordt niet
gesteld. Wat is de maatschappelijke
meerwaarde van elk van de
dorpshuizen
De trend die de Kadernota schetst is
helder: meer ambtenaren en minder
geld voor inwoners en organisaties.
Samenvattend,
De eerste barstjes tussen het eerder
uitgesproken ‘Wij van het CDA kennen
voorwezen, de VVD is voor dit voorstel
en D66 sluit zich hierbij aan” zijn inmiddels zichtbaar. Het CDA verwijt de VVDwethouder communistische trekjes,
D66 gaf tijdens de politieke commissie
aan ‘welke keuzes maken we nu eigenlijk?’ De VVD doet nu in ieder geval
alsof men de klimaatwaanzin van D66
wil stoppen. Het college zelf sorteert
vast voor op de periode na de gemeenteraadsverkiezingen en laat veel over
aan een nieuwe coalitie, een nieuw
bestuur. Wat Ronde Venen Belang
betreft maken wij hier straks als
grootste partij zeker deel van uit.
Ronde Venen Belang wil er dan op
toezien dat de gemeente, niet incidenteel maar structureel in control zal
zijn!”, aldus Ronde Venen Belang

college hieraan
doen? In ieder
geval moet de communicatie met de
inwoners beter wat ons betreft.
Eindoordeel
Tot slot de financiële kaders. Wij vinden
dat het college nog te weinig heldere
keuzes voorlegt. Bij de autonome
ontwikkelingen wordt te weinig de stijgende trend aan zorgkosten meegenomen dan wel onderbouwd hoe die
trend gekeerd kan worden. De structurele uitgaven door beleidsontwikkelingen heeft een permanente stijging
en alleen de incidentele lasten worden
afgetopt, zo lijkt het. Ondertussen
wordt de reserve van de gemeente
uitgehold en in deze kadernota kunstmatig net boven de 10 miljoen
gehouden. Dat maakt het voor de
ChristenUnie-SGP lastig om met deze
kadernota in te stemmen, ondanks de
goede punten”, aldus CU-SGP.

D66: “Wordt geen gemeente
die alles zelf wil doen!”
Meindert Brunia van D66: “De Kadernota is beleidsarm. Toch staan er
verscheidene nieuwe ontwikkelingen
genoemd. Ik noem er een paar. Nieuwe
wet inburgering. Die wet vraagt om
maatwerk voor nieuwkomers Om dat te
kunnen leveren moet de gemeente
duidelijk zijn over de rolverdeling.
Hetzelfde geldt voor alle andere inwoners die zorg of ondersteuning nodig
hebben. D66 zegt: Houd als gemeente
regie, uitvoering en opdrachtgeverschap gescheiden. Geef professionals
de ruimte. Maak goede afspraken met
zorgaanbieders. Maak zeker ook goede
afspraken met alle aanbieders van
welzijn en ondersteuning in het voorveld. Daarom heeft D66 het initiatief
genomen voor een amendement,
waarin we voorstellen om het kernteam
nog niet uit te breiden. (Dit amendement is doorgeschoven naar de begrotingsvergadering van september, red)
Meer woningen
Het woonprogramma. Meer woningen is
natuurlijk een goed doel. Maar voorlopig blijft het voor al die woningzoekenden onduidelijk hoeveel woningen er
volgend jaar beschikbaar komen. Komen
er nu wel of geen tijdelijke woningen bij
het Veenweidenbad? Mogen de initiatiefnemers van CPO Abcouderen, die al 4
jaar wachten, nu nog hoop koesteren of
kunnen ze beter het bijltje erbij neergooien? D66 weet dat de wethouder
geen ijzer met handen kan breken maar
gelooft in een transparante gemeente
die zoveel mogelijk informatie geeft en
ook laat zien welke informatie zeker of
onzeker is.
Wat er ontbreekt
Op verschillende punten had D66
graag meer willen lezen in de kadernota. We zijn daar in onze schriftelijke
beschouwing op ingegaan. De belang-

rijkste vraag is steeds: is de gemeente
voorbereid op de komende veranderingen? D66 is nog steeds van mening
dat er vorig jaar is gekozen voor een
evenwichtig pakket aan bijstellingen
van de meerjarenbegroting, met zowel
bezuinigingen op maatschappelijke
voorzieningen, als verhoging van belastingen en inperken van de organisatie.
Alle drie doen pijn, maar alle drie zijn ze
noodzakelijk. Spijtig is het te moeten
constateren dat het in deze nota onduidelijk blijft welke keuzes het college
maakt en wat de impact is van de
verschillende bezuinigingen. D66 had
daar meer van verwacht. Reden voor
het amendement ‘Bezuinigen met een
plan’, waarmee we willen bereiken dat
bezuinigingen op de bibliotheek en op
het maatschappelijk werk afhankelijk
zijn van een concreet plan, zodat de
raad kan toetsen wat de gevolgen zijn
voor de inwoners. (Ook deze werd
doorgeschoven naar september, red)
Tot slot
Ik kom bij het laatste onderwerp. D66
blijft hameren op een compacte
ambtelijke organisatie. Ter voorkoming
van misverstanden: dat is niet hetzelfde
als een kleine overheid. D66 ziet wel
degelijk een sterke rol voor de overheid, een sterke rol voor de gemeente.
Geen gemeente die alles zelf wil doen,
die meent alles zelf het beste te
kunnen. Wel een gemeente die de
gemeenschap helpt om oog te hebben
voor alle noden en belangen en om
onderling zijn zaakjes te regelen. Dat is
een gemeente die regie voert, die
sleurt en trekt, die mensen wijst op
mogelijkheden en op verantwoordelijkheden, die mensen aanspoort en
aanspreekt. En, ter geruststelling van
de ambtenaren, de raadsleden hebben
daarin een voorbeeldfunctie!”, aldus
D66.

PvdA-Groen Links: “Bezuinigen op
bibliotheek onverstandig”
Pieter Kroon van de PvdA-GroenLinks:
“Deze Kadernota voor 2022 is
beleidsarm, maar dat wil niet zeggen
dat er niets gaat veranderen. Want een
aantal bezuinigingen die in de meerjarenbegroting van 2021 al was opgenomen, komt in 2022 tot uitvoering.
Dan gaat het bijvoorbeeld om bezuinigingen op de Bibliotheek, het maatschappelijk werk en verschillende
maatschappelijke partners. Dat zijn
onverstandige en onwenselijke bezuinigingen. De Bibliotheek is de afgelopen tien jaar kapot bezuinigd. Sinds
2012 is er 140.000 euro bezuinigd, en
daar komt nu nog een keer 65.000 euro
bovenop. Na deze bezuiniging zit onze
Bibliotheek bij de minst gefinancierde
Bibliotheken van het land.
Dat betekent verdere beperking van de
zo belangrijke preventieve, laagdrempelige en brede functie van de Bibliotheek, verdere beperking van
openingstijden en mogelijk zelfs sluiting van vestigingen in Abcoude, Wilnis
en/of Vinkeveen. Wat PvdA/GroenLinks
betreft is dat onacceptabel, en daarom
doen we samen met de Seniorenpartij
en Ronde Venen Belang het amendement Behoud de Bibliotheek in. (Dit
haalden het niet. (Doorgeschoven naar
september, red)
Maatschappelijke partners
Dan de bezuiniging op onze maatschappelijke partners. Vorig jaar

hebben we per amendement besloten
om die bezuinigingen te schrappen, en
om in plaats daarvan samen te kijken
wat nodig is, waar synergievoordelen
te behalen zijn en wat dat betekent
voor de kosten. Dat kan een besparing
zijn, maar het kan ook heel goed zijn
dat er juist meer geïnvesteerd moet
worden. Preventieve hulp voorkomt
immers problemen en zwaardere zorg
in de toekomst. Daar zou bij de Kadernota op teruggekomen worden, maar
daar zien we nu niets van terug. In
plaats daarvan wordt 150.000 over de
schutting heen gegooid, bezuinigt u
dat maar, en krijgt men 50.000 euro om
dat te realiseren. Succes! Dat is totaal
niet in lijn met de opdracht die vorig
jaar is gegeven, en het raadsbesluit is
dan ook niet uitgevoerd.
Klimaat
Als laatste klimaatverandering en de
energietransitie. We staan voor een
grote uitdaging en we hebben daarin
een belangrijke verantwoordelijkheid.
Het is duidelijk wat er moet gebeuren.
De vraag die bij de raad voor ligt is op
welke wijze, met daarin een zorgvuldige afweging van belangen. Voor
PvdA/GroenLinks betekent dat dat we
de klimaatdoelen willen halen, de
opbrengst maximaal terecht willen
laten komen en landschap en natuur
zoveel mogelijk willen ontzien”, aldus
de PvdA-GroenLinks.

Seniorenpartij DRV: De kloof tussen coalitie
en oppositie is nog nooit zo groot geweest
Marja Becker van de Seniorenpartij:
“De Seniorenpartij heeft ervoor
gekozen om de Kadernota te
verbinden met het Coalitieprogramma. Tenslotte is het de laatste
Kadernota van dit college en zijn wij
gaan kijken welke punten nu wel of
niet uitgevoerd zijn. Een van de
wensen in het coalitieprogramma was
de grens tussen coalitie en oppositie
minder scherp te trekken. Bij voortduring worden voorstellen/moties/
amendementen weggestemd door de
coalitiepartijen. Voorstellen worden
niet eens serieus genomen. Goede
argumenten om bepaalde zaken
anders of helemaal niet uit te voeren,
worden terzijde geschoven. De kloof
tussen coalitie en oppositie is nog
nooit zo groot geweest.
Ouderen en jongeren
In het Coalitieakkoord staat dat
Ouderen en jongeren een kwetsbare
groep vormen en extra hulp nodig
hebben. Er zal daarom een Jongerenbeleid en Ouderenbeleid worden
opgesteld. Dat Jeugdbeleidsplan is er
inderdaad gekomen, maar het 55
plusplan voor ouderen vond men
uiteindelijk niet nodig en is in een la
verdwenen. Ook het CDA vond het
niet nodig, want ‘er wordt al zo veel
voor ouderen gedaan’!
Het kernteam
De Toegang en het Kernteam. Eén
plan – één regisseur, een sterk sociaal
team en samenwerking met partners.
Dat was een heel goed streven, maar
ook één van de plannen die nog
steeds niet op orde zijn. De kosten

rijzen de pan uit en het kernteam is
onderbemand. In de Kadernota wordt
voorgesteld dat zij worden aangevuld
met mensen uit het maatschappelijk
werk. Een groot deel van het Maatschappelijk werk komt dan te
vervallen. Een zeer slechte ontwikkeling die niet bijdraagt aan het goed
en snel aanpakken van problemen.
Bezuinigingen die de problematiek
alleen maar erger maken.
Woningen
4800 woningen zouden er gebouwd
gaan worden! Veel ambitie, waar nog
niet zo veel van terecht is gekomen.
Bouwen voor jongeren en ouderen?
Starterswoningen zijn veel te duur
voor onze jongeren, die noodgedwongen naar andere gemeenten
verhuizen. Bouwen voor ouderen.
Windmolens
Uit de inspraak tot nu toe blijkt dat
onze inwoners windturbines helemaal
niet zien zitten. Dat geldt overigens
ook voor de Seniorenpartij.
Wij hebben meerdere malen tijdens
de behandeling van dit onderwerp
ingebracht dat er in plaats van windturbines ook alternatieve vormen van
duurzame energie gebruikt kunnen
worden. Innovaties volgen elkaar snel
op en zien er heel hoopgevend uit.
Met name de ontwikkelingen op het
gebied van waterstof, maar ook de
ontwikkelingen op het gebied van
kernenergie zijn vooruitstrevend.
Kleine kerncentrales kunnen binnen
enkele jaren worden gebouwd,
evenals waterstoffabrieken”, aldus de
Seniorenpartij.

CDA De Ronde Venen:
“Lokale Kracht - Een groot goed”
Simone Borgstede van het CDA was
kort en duidelijk: Als het om hulp aan
onze inwoners gaat wil het CDA dat
we barmhartig zijn en zo snel mogelijk handelen. Twee uitgangspunten
die op dit moment onhaalbaar en
onuitvoerbaar lijken. Wij krijgen het
gevoel dat er alleen maar naar de
rekensommen wordt gekeken en niet
meer naar de mensen om wie het
gaat: Onze inwoners die hulp nodig
hebben. Wij moeten terug naar de
uitgangspunten. Hulpverlenen in de
eigen omgeving als dat kan en
opschalen als dat moet. Bijvoorbeeld
met de Servicepunten die in elk dorp
een vooruitgeschoven post van de
gemeente zijn waar inwoners met
vragen terecht kunnen. Daar zitten
mensen die heel goed weten welke
laagdrempelige voorzieningen er zijn
in onze gemeente. Alle voorgestelde
aanpassingen in de kadernota over
het sociaal domein gaan hieraan
voorbij. Meerdere keren hebben wij
als CDA aangegeven dat we de
gekozen richting niet de juiste
vinden.
Woningen
Een van de belangrijkste speerpunten
van het CDA is betaalbare woningen
bouwen. Nu we door het Stec rapport
weten dat we tot 2040 4800
woningen moeten bouwen is het CDA
blij om te zien dat er wordt doorgepakt. Komend jaar kunnen de eerste
senioren verhuizen naar de Gosewijn
van Aemstelstraat of de Bernhardlaan,
waarbij er een speciale voorrangsregeling is voor senioren die een grote

woning achterlaten. De eerste starters
kunnen straks terecht op de Twistvliedlocatie. Het is wel frustrerend
hoelang het duurt voor de eerste paal
de grond in kan. Dat moet sneller
vindt het CDA, wij ondersteunen het
verzoek voor een extra projectleider.
Deze kan zorgen voor een versnelling
bij het bouwen van betaalbare
woningen maar ook aan de slag met
de zo gewenste uitbreiding van het
bedrijventerrein. Onze ondernemers,
ook de agrarische, zijn de motor van
de gemeente, laten we onze ondernemers in deze ingewikkelde tijd optimaal ondersteunen om de werkgelegenheid op pijl te houden. (dit voorstel werd aangenomen, red)
Verkeerssituaties
Onlangs organiseerde het CDA een
onlinebijeenkomst om gevaarlijke
verkeerssituaties in kaart te brengen,
meer dan 50 inwoners hebben hierbij
hun input gegeven. Ook tijdens deze
gesprekken bleek dat veel inwoners
zich niet gehoord voelen.
De meerjarige gemeentelijke inkomsten zijn een bron van zorg voor het
CDA. Een methode om de financiën te
verbeteren lijkt het oprekken van de
afschrijvingstermijnen, maar daarmee
leggen we wel een hele zware hypotheek op de toekomst. De gekozen
optie om de overschrijding van de
kosten bij jeugd bij het Rijk neer te
leggen begrijpt het CDA. Het CDA
houdt vast aan het coalitieakkoord
waarin staat dat we gaan voor een
compacte ambtelijke organisatie”,
aldus het CDA.
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Geslaagd Mix Toernooi bij Legmeervogels Handbal
Uithoorn - Onder een stralende zon
werd afgelopen zondag op de handbalvelden een bijzonder toernooi
afgewerkt. Om de jeugdteams
alvast weer een beetje te laten
wennen aan het spelen van
wedstrijden en de senioren wat oefening te bieden werd een Mix Toernooi georganiseerd. Alle speelsters
van alle teams werden door elkaar
gehusseld op een evenwichtige

manier zodat elk team van elke categorie speelsters voorzien was. De
vijf teams speelden in wedstrijdjes
van 20 min tegen elkaar. Dat was wel
even wennen voor de meesten.
De teams hadden natuurlijk wel
getraind, maar wedstrijden spelen is
toch net even iets anders. We zagen
dat de meeste speelsters lekker fanatiek bezig waren, maar zeker het

sportieve element niet vergaten. Zo
kwamen ook de allerkleinsten
binnen de teams aan bod en was het
voor iedereen leuk handballen.
Doelpunten werden door jong en
oud gemaakt en aan het einde was er
voor het winnende team ( punten
werden gegeven voor winst en sportieve instelling van het team) een
klein prijsje in de vorm van een
oranje boa om alvast in de stemming

te komen voor deze hopelijk mooie
sportzomer.
Jeugd
De jeugdteams gaan nu nog wat
wedstrijden spelen tegen andere
clubs, de senioren mogen helaas
alleen onderling wedstrijdjes gaan
spelen en gaan dat dan ook zeker
doen. Mochten er nog kinderen zijn
die mee willen doen de komende

weken zijn zij zeker welkom en
kunnen gratis meetrainen en wellicht
ook meedoen met de wedstrijden.
Al met al een geslaagd festijn voor de
handbalafdeling van Legmeervogels.
Hopelijk kunnen we volgend seizoen
een normaal competitieprogramma
afwerken en het jaar dan ook weer
afsluiten met dit mix toernooi, want
het is zeker voor herhaling vatbaar.
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Spits Katja Snoeijs over het EK voor mannen en de Olympische Spelen voor vrouwen:

“Het is aan mij om zo te presteren dat de
bondscoach niet meer om me heen kan”
Het voetballeven van OranjeLeeuwin Katja Snoeijs draait maar om
één ding: goals maken. Dat doet ze dan ook veel en graag, bij haar
club Bordeaux én bij Oranje. Komende zomer wil ze schitteren
tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Daarnaast hoopt ze natuurlijk dat het Nederlands mannenelftal Europees Kampioen wordt.
“Het is mooi dat Wout Weghorst er definitief bij zit, hij doet het
hartstikke goed.”
Tekst: Paul Poley
3 basisplaatsen in Oranje, 7 doelpunten. De statistieken die OranjeLeeuwin Katja Snoeijs (24) kan
overleggen, spreken tot de
verbeelding. Opvallend: alle goals
zijn gemaakt in het laatste kwartaal van 2020. Maar om vorig jaar

(c) KNVB

nu een droomjaar te noemen,
gaat Snoeijs wat te ver. “Eigenlijk
ben ik al jaren behoorlijk constant
met mijn statistieken. 2020 was
hooguit de bevestiging dat ik op
de goede weg ben.” En inderdaad,
wie haar loopbaan onderzoekt,
ziet dat Snoeijs altijd en overal
scoort. Bij Telstar, vv Alkmaar, PSV

én Girondins de Bordeaux bewijst
ze zich als een ware doelpuntenmachine. Ze omschrijft zichzelf
dan ook als ‘een doelgerichte
aanvaller’. “Ik kan goed positie
kiezen in en om de zestien meter,
weet regelmatig kansen voor
mezelf te creëren. Daarnaast ben
ik iemand die graag uitzakt om
tussen de linies mee te voetballen.
Wel ben ik niet de grootste en de
sterkste, ik ben dan ook veel bezig
met mijn fysiek, hoe ik slim met
mijn lichaam kan omgaan om de
bal vast te houden.”
Van linksback naar spits
Sinds Snoeijs de overstap maakte
naar het vrouwenvoetbal, is ze
centrumspits. “Ik voetbal al sinds
mijn vijfde, ben begonnen bij
Sporting Martinus in Amstelveen.
Mijn hele jeugd heb ik in jongensteams gevoetbald. Dan stond ik
echter meestal aan de linkerkant,
soms zelfs linksback. Nooit heb ik
me in die tijd serieus beziggehouden met profvoetbal.” Pas na
haar overstap naar Fortuna
Wormerveer, toen ze zeventien
was, werd duidelijk dat ze meer in
haar mars had. Als spits werd ze in
2015 gescout door Telstar, dat
later opging in vv Alkmaar. Haar
carrière kwam snel verder in de lift
te zitten toen ze in haar eerste
seizoen in Alkmaarse dienst
topscorer werd van de eredivisie.
Het duurde niet lang voordat PSV
bij haar kwam aankloppen. “Daar
heb ik twee mooie seizoenen
gehad,” vertelt Snoeijs. “In het
eerste seizoen heb ik vanuit
Noord-Holland heen en weer
gereisd naar Eindhoven, omdat ik
de ALO-opleiding (Academie voor
Lichamelijke Opvoeding) volgde
in Amsterdam. In het tweede
seizoen kon ik in Eindhoven stage

lopen, daarom ben ik er ook gaan
wonen.”
Genieten van het leven
Inmiddels woont Snoeijs zo’n slordige duizend kilometer verderop,
in Mérignac om precies te zijn,
een voorstadje van Bordeaux. De
Franse grootmacht was een van
de clubs die zich bij haar zaakwaarnemer meldden nadat ze
aangaf na PSV open te staan voor
een buitenlands avontuur. “Het
was wel vreemd, want door
corona kon ik Bordeaux niet
bezoeken. Alles moest online.
Toch was het gevoel bij de club al
meteen heel goed. Ze hadden
mooie plannen, zo spraken ze de
intentie uit om bij de top drie in
Frankrijk te horen. Voor mij
hadden ze daarbij een belangrijke
rol weggelegd. Ze wilden niet
alleen dat ik doelpunten zou
maken, maar ook dat ik internationale ervaring aan het jonge
Franse team zou toevoegen.” Bijna
een seizoen later kun je de
conclusie trekken dat haar missie
al is geslaagd. “We gaan met
Bordeaux derde worden in de
competitie, achter de sterke
teams van Olympique Lyon en
PSG. Met tot nu toe negen doelpunten heb ik daaraan een mooie
bijdrage kunnen leveren.” Het
leven in de Zuidwest-Franse stad
bevalt haar ook nog eens goed.
“De omgeving is mooi en het
weer is vaak prima. De mensen
genieten er van het leven, zijn
minder gestrest dan in Nederland.
Alles is veel relaxter.”
Olympische Spelen
Veel tijd om te relaxen heeft
Snoeijs zelf overigens niet, want
eind juli staat mogelijk een absoluut hoogtepunt in haar loopbaan

op het programma: de Olympische Spelen in het Japanse Tokio.
“Dat moet iets heel speciaals
worden. Met Oranje willen we
voor de medailles gaan, maar een
eindtoernooi is altijd lastig, je
moet echt elke wedstrijd presteren om de finale te halen. Daar
komt nog eens bij dat het de
Olympische Spelen zijn, een toernooi dat eens in de vier jaar
plaatsvindt. Elk land doet er alles
aan om dan top te zijn. Op het
oog hebben we misschien een
redelijk gunstige poule, met
China, Brazilië en Zambia, maar
we zullen echt ons niveau moeten
halen om die door te komen.
Daarna hangt het ook een beetje
af van de loting. Hoe dan ook
zullen de Verenigde Staten een
geduchte concurrent worden.”
Wout Weghorst
Voor het zover is, zal Snoeijs aan
de buis gekluisterd zitten om de
verrichtingen van haar mannelijke
collega’s in het oranje shirt te
volgen. “Ook zij kunnen ver
komen natuurlijk. Maar hetzelfde
geldt voor hen als voor ons: op
het moment zelf moet alles
kloppen, ze moeten de aanwezige
kwaliteiten omzetten in resultaten. Iets wat in de voorbije
periode niet altijd is gelukt. Naast
de verrichtingen van Nederland
volg ik die van de Fransen
komend EK op de voet, dat team
is enorm gegroeid de afgelopen
jaren. Ik beschouw ze als een van
de grote favorieten.” Binnen het
Nederlands Elftal kijkt ze vooral
graag naar Frenkie de Jong, maar
ook naar haar positiegenoten.
“Het is mooi dat spits Wout
Weghorst meegaat naar het EK. In
mijn ogen zit hij nu op zijn top. In
de afgelopen seizoenen heeft hij
het hartstikke goed gedaan.”
Stijgende lijn
Snoeijs’ eigen focus is uiteraard
volledig gericht op Tokio. “Eerst
wil ik de competitie in Frankrijk
goed afsluiten, daarna ga ik er
alles aan doen om bij de selectie
te zitten.” Dat wordt een mooie
uitdaging, aan de ene kant omdat
er bij de Olympische Spelen
slechts 18 speelsters mee mogen
in plaats van 23 bij een ‘normaal
eindtoernooi’, aan de andere kant
omdat bij Oranje niet de minste
spitsen rondlopen. “Zo staat Vivianne Miedema op mijn positie, zij
is er natuurlijk al heel lang bij.”
Maar Snoeijs is hoopvol en strijdbaar. “Ik merk dat ik steeds meer
speelminuten krijg bij Oranje,
soms speel ik ook samen met Vivianne. Er zit dus een stijgende lijn
in mijn ontwikkeling, dat bevestigt de bondscoach ook. Het is nu
aan mij om zo te presteren dat ze
niet meer om me heen kan.”

Het WK 1974 in Duitsland heeft geleid tot een groot Nederlands
trauma. Veertien jaar later kon er bij het EK 1988 eerherstel komen.
Dat kwam er, en hoe. Na een benauwd begin tegen de Sovjet-Unie,
een ongekende ontsnapping tegen Ierland en een wervelende
wedstrijd tegen West-Duitsland volgde een euforische eindstrijd
tegen de Sovjet-Unie. Een reconstructie van de weg naar Nederlands enige voetbaltitel tot dusver.

We hebben ook geen
geluk, hij mag er
gewoon niet in*
12 juni 1988: Nederland-SovjetUnie 0-1
Een klassiek begin van een eindtoernooi voor het Nederlands
elftal: de openingswedstrijd
verliezen tegen een mindere
tegenstander. De tegenstander in
kwestie was de Sovjet-Unie, een
geoliede machine die onder
leiding stond van de vermaarde
Valeri Lobanovski. De kern van het
elftal bestond uit spelers van Lobanovski’s Dinamo Kiev. Nederland
startte met John Bosman in de
spits, Marco van Basten zou nog
niet fit genoeg geweest zijn.
Oranje zette aanval na aanval op in
de richting van de legendarische
keeper Rinat Dasajev. Maar de
stugge Sovjet-defensie gaf geen
krimp. Uit een van de spaarzame,
maar oh zo zuiver uitgevoerde
counters wist Vassili Rats doelman
Hans van Breukelen het nakijken te
geven. De 0-1 leidde tot een kater
in Nederland én tot de wetenschap dat de komende twee
wedstrijden moesten worden
gewonnen.

Komt de bal bij Van
Basten, Van Basten
draait en… daar gaat ie,
jaaaaaaa
15 juni 1988:
Nederland-Engeland 3-1
De beste ingreep ooit door een
Nederlandse bondscoach gedaan.
Zo mag het inbrengen van Marco
van Basten door Rinus Michels wel
worden bestempeld. De opdracht
vooraf was duidelijk: winnen. Geen
gemakkelijke opgave tegen een
Engels elftal met vedettes als
Lineker, Hoddle en cult-held Tony
Adams. Zeker niet omdat Engeland
ook zijn eerste wedstrijd had
verloren, met 1-0 tegen Ierland.
Nederland-Engeland werd dan ook
bloedstollend spannend. In de
eerste fase teisterden de Engelsen
twee keer het houtwerk rond Hans
van Breukelen. Maar toen begon
de episode-Van Basten. Voor rust
maakte hij op aangeven van Ruud
Gullit knap de 1-0. Na de pauze
speelden de Engelsen va banque
en kwamen ze op gelijke hoogte
na een mooie rush van Bryan
Robson. Beide ploegen schoten
niets op met een puntendeling en
de wedstrijd golfde op en neer.
Weer was het Gullit die Van Basten
wist te bereiken, en hij plaatste de
bal in de verre hoek achter Peter
Shilton. Niet veel later konden de
Engelsen zich opmaken voor de
terugreis: uit een hoekschop van
Erwin Koeman schoot wederom

Marco van Basten de 3-1 binnen.
Het doelpuntentrio van Van Basten
betekende echter nog geen kwalificatie voor de halve finale. Gezien
de ontwikkelingen in de poule
moest daarvoor gewonnen
worden van Ierland.

Kieft, Kieft, Kieft, Kieft,
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa
18 juni 1988:
Nederland-Ierland: 1-0
Zinderend. De wedstrijd Nederland-Ierland kan niet anders
worden omschreven. Grote kampioenen kunnen bij het terugblikken
op een toernooi altijd momenten
aanwijzen waarop ze onvoorstelbaar veel geluk hebben gehad.
Nederland kan daarbij wijzen op
de wedstrijd tegen de Ieren. Het
ging allemaal uiterst moeizaam,
Nederland speelde duidelijk
verkrampt en het waren de Ieren
die de eerste grote kans kregen:
Paul McGrath kopte op de paal.
Wéér geluk dus met die paal. In de
tweede helft speelde Nederland
niet alleen tegen de Ieren, maar
ook tegen de klok. En die tikte
gedecideerd weg. Terwijl driekwart
van Nederland zich al had
verzoend met het einde van dit EK,
kwam het gelukkigste moment
van het toernooi. Met nog acht
minuten te gaan, legde Ronald
Koeman aan voor een van zijn
gevreesde afstandsschoten. Het
werd mogelijk zijn zwakste
afstandsschot ooit, maar wel een
van zijn belangrijkste. De
misplaatste bal belandde pardoes
op het hoofd van Wim Kieft en met
een later nooit meer vertoonde
curve stuiterde deze langs de
verbouwereerd grabbelende Ierse
keeper Bonner. De 1-0 stond op
het bord, plaatsing voor de halve
finale was een feit. En daar wachtte
aartsrivaal West-Duitsland…

We hoeven niet te
verliezen van deze
Duitse ploeg!
21 juni 1988:
Nederland-West-Duitsland 2-1
Nederland-West-Duitsland is een
van de wedstrijden die hoog prijkt
in de Nederlandse voetbalcanon.
Deze wedstrijd had alles, maar dan
ook alles wat voetbal mooi maakt.
Het niveau, de ambiance, het
verloop en de ontknoping: alles
was even onvergetelijk. De eerste
helft in het Volksparkstadion in
Hamburg was bikkelhard, maar
doelpuntloos. Nochtans kon het
Nederlands Elftal zich al in die
eerste helft onderscheiden: Van
Basten was weergaloos, Gullit
draaide zijn tegenstanders dol, Van

Breukelen, Koeman en Rijkaard
waren onverzettelijk. Maar de
doelpunten kwamen in de tweede
helft. Klinsmann maakte een
schwalbe avant la lettre, en kreeg
een strafschop in plaats van een
gele kaart. Lothar Matthäus pakte
dit buitenkansje met beide handen
aan: 0-1. Even leken de Duitsers
Nederland te overlopen maar langzaam maar zeker pakte Nederland
de draad van voor de 0-1 toch
weer op. In de slotfase van de
wedstrijd raakte Kohler Marco van
Basten licht en Nederland kreeg
een heerlijk onverdiende penalty
van scheidrechter Igna. Koeman
bleef koel: 1-1. De wedstrijd
stevende af op een verlenging.
Nederland dacht daar in de 89ste
minuut anders over: het was Gullit
die ruimte maakte en Van Basten
die het ontstane gat in sprintte.
Wouters begreep deze opzet en
gaf een passje op maat. Van Basten
twijfelde geen moment en gleed
langs Kohler de 2-1 binnen. De
wraak was zoet en Nederland werd
gek. Deze midzomeravond werd
één grote feestavond: West-Duitsland was verslagen en de EK-finale
was bereikt!

Arnold Mühren met
meteen de voorzet richting Van Basten, kan
die erbij komen aan de
rechterkant…?
25 juni 1988:
Nederland-Sovjet-Unie 2-0
De tegenstander in het Olympiastadion in München was door en
door bekend: de Sovjet-Unie. De
openingsfase was nerveus met
weinig spektakel voor beide
doelen. Maar na ruim een half uur
brak Nederland de ban. Op
aangeven van Van Basten was het
Gullit die met veel kracht de bal
achter Dasajev kopte: 1-0. Nederland hield stand tot de rust, nog
drie kwartier scheidde Nederland
van de eerste titel ooit. In minuut
54 werd het doelpunt gemaakt
dat altijd zal worden beschouwd
als een van de mooiste doelpunten ooit. Arnold Mühren geeft
vanaf de linkerkant een fraaie
lange pass. De bal waait richting
buitenkant van het zestienmetergebied. Voordat de bal daar komt,
heeft Van Basten slim positie
gekozen en hij volleert de bal met
de rechtervoet hard achter
Dasajev in de linkerbovenhoek:
2-0. Willekeurig welke andere spits
had in deze situatie zijn knie
verdraaid of de bal het stadion
uitgejaagd, maar Van Basten
beschikte over een zeldzame traptechniek. Het feest was compleet
toen Hans van Breukelen tamelijk
lomp een strafschop veroorzaakte,
nogal blufferig met zijn vinger
naar zijn oog wees ten teken dat
hij wist waar Belanov zijn strafschop zou plaatsen, maar uiterst
knap zijn fout herstelde en zijn
bluf waarmaakte. Toen Vautrot
voor de laatste maal op zijn fluit
blies, was het dan eindelijk zover:
Nederland was Europees
Kampioen voetbal!
*De citaten in dit artikel zijn
uitspraken van Jack van Gelder en
Bert Nederlof in hun radiocommentaar tijdens het EK 1988.

De EK-selectie van het
Nederlands elftal
Keepers
1. Jasper Cillessen (32, Valencia)
2. Tim Krul (33, Norwich City FC)
3. Maarten Stekelenburg (38, Ajax)
Verdedigers
4. Patrick van Aanholt (30, Crystal Palace)
5. Nathan Aké (26, Manchester City)
6. Daley Blind (31, Ajax)
7. Denzel Dumfries (25, PSV)
8. Matthijs de Ligt (21, Juventus)
9. Jurriën Timber (19, Ajax)
10. Joël Veltman (29, Brighton & Hove Albion)
11. Stefan de Vrij (29, Inter Milaan)
12. Owen Wijndal (21, AZ)

EK 2021

Terugblik EK 1988:
eindelijk een titel!

Middenvelders
13. Donny van de Beek (24, Manchester United)
14. Ryan Gravenberch (19, Ajax)
15. Frenkie de Jong (24, Barcelona)
16. Davy Klaassen (28, Ajax)
17. Teun Koopmeiners (23, AZ)
18. Marten de Roon (30, Atalanta Bergamo)
19. Georginio Wijnaldum (30, Liverpool)
Aanvallers
20. Steven Berghuis (29, Feyenoord)
21. Memphis Depay (27, Olympique Lyon)
22. Cody Gakpo (22, PSV)
23. Luuk de Jong (30, Sevilla)
24. Donyell Malen (22, PSV)
25. Quincy Promes (29, Spartak Moskou)
26. Wout Weghorst (28, Vfl Wolfsburg)
Technische staf
Frank de Boer (bondscoach)
Dwight Lodeweges (assistent-bondscoach)
Maarten Stekelenburg (assistent-bondscoach)
Patrick Lodewijks (keeperstrainer)

Citaten
“Heel bijzonder dat we als echte
voetbalstad onderdeel zijn van
dit unieke toernooi.”
Femke Halsema, burgemeester
van Amsterdam, gaf toestemming voor vier EK-duels
binnen de poorten van haar
stad.
7 april 2021
“Ik ben blij dat we bij alle
EK-wedstrijden toeschouwers
kunnen verwelkomen.”
UEFA-baas Aleksander Ceferin
heeft er hard voor gevochten: er
zijn geen lege stadions
komende zomer.
23 april 2021
“Het is verschrikkelijk, maar dit is
de juiste beslissing.”
Oranje-aanvoerder en -steunpilaar Virgil van Dijk maakt aan
alle onzekerheid een eind en
deelt mee dat hij helaas niet te
bewonderen is als speler tijdens
het EK.
12 mei 2021
“Ik heb wel vaker voor moeilijke
situaties gestaan, en in al die
gevallen heb ik mijn eigenbelang
op de tweede plaats gezet.”
Didier Deschamps, bondscoach
van titelfavoriet Frankrijk,
verklaart de opvallende terugkeer in de Franse selectie van de
bij Real Madrid opgeleefde
Karim Benzema, met wie
Deschamps jarenlang in onmin
leefde.
18 mei 2021

“Dit Nederlands elftal is een
vriendenteam.”
Volgens bondscoach van Oranje
Frank de Boer zit het met de
sfeer in het team alvast wel
goed.
19 mei 2021
“Daarna wellicht tegen Italië, dan
tegen Frankrijk en de finale zal
tegen Spanje zijn en volgens mijn
simulatie winnen we die wedstrijd.”
Computerwetenschapper
Robberechts van de KU Leuven
heeft de computer laten berekenen wie er Europees
kampioen wordt: België. Ook de
weg naar de Belgische titel is
volgens de computer reeds
bekend.
26 mei 2021
“Ik zou je op dit moment niet
selecteren voor de definitieve
selectie.”
Via dit appje (!) krijgt de in Engeland opvallend goed presterende Anwar El Ghazi van
bondscoach Frank de Boer te
horen dat hij niet mee mag naar
het EK.
26 mei 2021
“Wij zijn absoluut niet bang voor
Oranje!”
Noord-Macedonië maakt duidelijk dat ze reikhalzend uitkijken
naar 21 juni, 18 uur, als het land
in de Johan Cruijff Arena mag
aantreden tegen het Nederlands
elftal.
28 mei 2021

