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Meerderheid raad besluit: In 2022 betalen voor restafval 

Vanaf januari a.s. ophalen 
restafval eens per drie weken

“Beide maatregelen sluiten aan 
bij de ambitie om in 2040 een kli-
maat neutrale gemeente te zijn. 
Een gemeente waar net zoveel 
energie wordt opgewekt als uit-
gestoten. Een circulaire econo-
mie (kringloopeconomie) speelt 
hierin een belangrijke rol en het 

belang van goed afval scheiden 
is groot. “Door afval te zien als 
grondstof kunnen we uit ons afval 
nieuwe grondsto� en halen. Daar-
door verbranden we minder af-
val en stoten minder energie uit. 
Dit kan als de verschillende afval-
stromen goed gescheiden zijn. En 

daar is nog veel winst te behalen”, 
aldus wethouder Duurzaamheid 
Kiki Hagen. De meeste partijen ( 
CDA, VVD, D66 en PvdA/Groen-
Links) waren blij met dit plan. Ech-
ter de meerderheid van de oppo-
sitie partijen zoals Ronde Venen 
Belang, Christen Unie/SGG, Lijst 8 
Kernen en de Senioren Partij wa-
ren ernstig tegen. Maarten van 
der Greft (RVB) was heel duide-
lijk: “Dit is de zoveelste wethouder 
die zo’n voorstel door de raad wil 
loodsen. Wat onze fractie betreft 
kan het regelrecht de prullenbak 
in. Voor dit plan moet maar liefst 
anderhalf miljoen euro worden 
geïnvesteerd en wat levert het 
op? Meer kosten voor de inwo-
ner, meer zwerfafval en afvaldum-
ping”, aldus Van der Greft.
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen – De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft 
donderdag jl. in haar eerste offi  ciële corona aangepaste raadsver-
gadering o.a. besloten dat de inwoners van De Ronde Venen per 
1 januari 2022 moeten gaan betalen voor het ophalen en/of inle-
veren van hun restafval. Het voorstel: “Op weg naar een klimaat-
neutraal De Ronde Venen voert de gemeente vanaf januari 2021 
twee maatregelen door op het gebied van afval. Ten eerste veran-
dert per 1 januari 2021 de ophaalfrequentie van restafval. Van-
af dat moment wordt restafval driewekelijks opgehaald in plaats 
van tweewekelijks. Ten tweede voert de gemeente per 1 januari 
2022 een systeem van gediff erentieerde tarieven – ook wel diftar 
genoemd – in. De inwoner betaalt dan voor het aantal keren dat 
hij afval aanbiedt. 
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Inbraak
Mijdrecht - In de nacht van 
donderdag op vrijdag jl. 
heeft er een inbraak plaats-
gevonden bij supermarkt 
Hoogvliet aan de Kerkvaart. 
Veel inlichtingen laat de po-
litie niet los. Niet wat er is 
buitgemaakt en niet hoe er 
toegang is verkregen. Wel is 
de politie op zoek naar ge-
tuigen die iets gezien heb-
ben rond 3.15 uur die nacht. 
Heeft u iets gezien of came-
rabeelden in de omgeving? 
Bel dan met 0900 8844.
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Wethouder Kiki Hagen (D66): “Dit is het plan, er komt geen ander plan en er wordt ook niets aangepast’.

Nieuwe bibiliotheek aan 
de Amstel kan van start
Uithoorn - Na een lang voortra-
ject zal dit najaar de bouw van de 
nieuwe bibliotheek aan de Am-
stel van start gaan. Het wordt een 
bruisende, eigentijdse plek waar 
persoonlijke ontwikkeling voorop 
staat. De bibliotheek nodigt inwo-
ners en organisaties van Uithoorn 
en De Kwakel uit om invulling te 
geven aan de nieuwe plek en wil 
samen ‘op weg naar de Rede’. De 
nieuwe bibliotheek heeft meer 
plek voor mensen die iets willen 
leren. Denk daarbij aan basisvaar-
digheden als taal- en digitale vaar-
digheden of het vinden van werk. 
Ook is er ruimte voor schoolklas-
sen, workshops voor jongeren en 
een podiumprogramma, komen 
er werkplekken en kan er natuur-
lijk volop geleend worden.

Voorgeschiedenis
De bibliotheek was vroeger gehuis-
vest in de Hoeksteen en verhuisde 
in 2017 naar een tijdelijke pop-up-
locatie in de voormalig schoenen-
winkel Zwart in de Dorpsstraat. De 
bibliotheek zal haar intrek nemen 
in ‘de Rede’, een nieuwbouwproject 
van ontwikkelaar van Wijnen. Het 
uitwerken van de plannen voor ‘de 
Rede’ heeft lange tijd geduurd. De 
kosten zijn inmiddels hoger dan 
eerder werd ingeschat, o.a. door 
gestegen bouwkosten. Om de re-
alisatie van de nieuwe bibliotheek 
vrij baan te geven, stemde de ge-
meenteraad onlangs in met een 
eenmalige investeringsbijdrage, 
waarmee de laatste � nanciële ob-
stakels zijn weggenomen.

Op weg naar de Rede
De verwachting is dat dit najaar 

gestart kan worden met de bouw 
van het complex. De bouwtijd 
wordt ingeschat op 18 maanden. 
In voorbereiding op de nieuwe 
locatie wil de bibliotheek graag 
met inwoners in contact komen. 
“We hebben veel zin om de nieu-
we bibliotheek vorm te geven. 
Het gaat een plek worden voor én 
door inwoners van de gemeente,” 
vertelt Daphne Janson, directeur 
van de Bibliotheek Amstelland. 
“Samen met Uithoornaars, Kwa-
kelaars, ondernemers en organi-
saties gaan we hier invulling aan 
geven. Heb je een idee voor de bi-
bliotheek, wil je iets met ons op-
starten of ben je gewoon nieuws-
gierig, laat het ons weten.” Om op 
de hoogte te blijven kun je je aan-
melden voor de nieuwsbrief op 
www.debibliotheekamstelland.
nl/opwegnaarderede.

Een plek waar jong tot 
oud terecht kan
Ook wethouder Ria Zijlstra is en-
thousiast over de nieuwe plek: 
“Natuurlijk kan je in de biblio-
theek boeken lenen, maar het is 
een ook plek waar je informatie 
kunt krijgen over allerlei zaken, 
waar je nieuwe kennis en vaar-
digheden kunt opdoen en waar 
je elkaar kunt ontmoeten. Een 
plek waar inwoners van jong tot 
oud terecht kunnen. Dat verdient 
een mooie locatie. Het heeft even 
geduurd, maar we zijn erg blij dat 
de bouw van de Rede binnenkort 
gaat beginnen. De bibliotheek is 
er voor u en jou, dus maak ge-
bruik van de gelegenheid die de 
bibliotheek biedt om mee te den-
ken.” 

Behoefte aan betaalbare koopwoningen 
blijft onvoorstelbaar groot
Regio - De behoefte aan betaal-
bare koopwoningen blijft on-
voorstelbaar groot en dit is ur-
gent voor gebiedsontwikkelin-
gen en woningbouwplannen in 
Noord-Holland en elders in Ne-
derland. De realisatie van betaal-
bare koopwoningen geeft star-
ters op de koopmarkt de moge-
lijkheid om een woning te ver-
werven en daarmee ook om 

doorstroming in de woningmarkt 
te bereiken. Deze constatering 
doet Timpaan naar aanleiding 
van haar ervaringen bij het plan 
De Kleine Weelde Veld C in de ge-
meente Uithoorn, waar zich meer 
dan 1.700 geïnteresseerden voor 
24 woningen hebben gemeld, en 
binnen een week 750 mensen 
zich de� nitief hebben ingeschre-
ven. Timpaan heeft in mei de be-

taalbare woningen van het eigen 
concept -de Smartwoning- in ver-
koop gebracht. De Smartwoning 
is bedoeld voor een- of tweeper-
soonshuishoudens; doorgaans 
starters, senioren of singles. Tim-
paan is verheugd dat de wonin-
gen, en met name de kwaliteit 
die men voor de prijs krijgt, zo-
veel mensen weet te enthousias-
meren. Het confronteert ons ech-
ter opnieuw met de realiteit dat 
er (veel) te weinig wordt ontwik-
keld en gebouwd voor starters, 
senioren en kleine huishoudens. 
Naast de aanstaande blije kopers 
van 24 woningen, vissen er hon-
derden naast het net. Timpaan 
is voornemens om de Smartwo-
ningen nog op vele andere plaat-
sen in Nederland te realiseren, 
om zo nog veel meer mensen 
te kunnen voorzien van een be-
taalbare koopwoning, en heeft 
op dit moment in Noord-Holland 
drie plannen in ontwikkeling. Bij 
de Smartwoningen in De Kleine 
Weelde liggen de verkoopprij-
zen van de woningen tussen € 
199.900,- en € 240.000,-. Smart-
woningen kennen lage woon-
lasten doordat er sprake is van 
zeer lage energielasten en van la-
ge � nancieringskosten vanwege 
NHG-garantie. Daardoor zijn de 
woningen aantrekkelijk voor een 
doelgroep met een minder hoog 
inkomen, voor wie in de bestaan-

de koopsector en in de huursec-
tor nagenoeg geen woningen 
beschikbaar zijn. 

Smartwoningen
Directeur van Timpaan Ingeborg 
de Jong: “De Smartwoningen 
passen perfect bij de missie van 
Timpaan: het creëren van betaal-
bare woningen met kwaliteit. Dat 
we ons duurzame concept op 
zo’n mooie locatie mogen neer-
zetten maakt het helemaal af. 
Wij zijn verheugd dat we dit sa-
men met de gemeente Uithoorn 

en Vastbouw kunnen oppakken. 
Zo helpen we een- of tweeper-
soonshuishoudens, of dit nu star-
ters, singles of senioren zijn, aan 
een mooie woning!” De aanne-
mer van De Kleine Weelde Veld 
C is Vastbouw uit Rijssen. Tim-
paan heeft samen met Vastbouw 
het Smartwoningen-concept uit-
gewerkt, resulterend in een kor-
te bouwtijd. Samen vormen de 
bedrijven het Smartteam dat di-
verse projecten in ontwikkeling 
heeft en in andere gemeenten 
meer projecten wil starten.
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
0297-262033. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.
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Regio - Na een relatieve stille pe-
riode, wat begrijpelijk is vanwege 
de Corona crisis, komen de eerste 
foto’s voor de fotowedstrijd van 
de Stichting Oude Hollandse Wa-
terlinie via de e-mail binnen. Ie-
der jaar organiseert deze stich-
ting een fotowedstrijd. Dit jaar 
is het thema ‘Iconen van de Ou-
de Hollandse Waterlinie’. De op-

dracht is om een gebouw of mo-
nument dat in verband staat met 
de Oude Hollandse Waterlinie en 
dat binnen dit gebied valt op de 
gevoelige plaat vast te leggen. 
Hiertoe is iedereen uitgenodigd, 
amateur of professioneel, ieder-
een is welkom. Het gaat ons om 
de creativiteit en de kwaliteit van 
de foto. Inmiddels zijn er al heel 

Fotowedstrijd 2020: 
Iconen van de Oude 
Hollandse Waterlinie

wat foto’s van het Muiderslot 
binnengekomen, maar ook drie 
prachtige foto’s van de stenen 
wallen van vesting Naarden. U 
heeft nog tot (woensdag) 30 sep-
tember 2020 de tijd om maximaal 
drie foto’s in te sturen. Dit kan via: 
contact@ohwl.nl Na deze datum 
zal een onafhankelijke jury zich 
buigen over alle ingezonden fo-
to’s. Uiterlijk (donderdag) 15 ok-
tober 2020 zullen de winnaars 
(en alle andere deelnemers) via 
de mail op de hoogte worden ge-
bracht van de uitslag. De winnaar 
ontvangt een bedrag van € 150,-,  
de nummer twee van € 100,- en 
de nummer drie van € 50,-.

Deelnemersvoorwaarden
Het thema van de fotowedstrijd 
is ‘Iconen van de Oude Holland-
se Waterlinie’ . Mensen van al-
le leeftijden mogen meedoen en 
zowel beroeps- als amateurfoto-
grafen. Inzendingen dienen ui-
terlijk (woensdag) 30 september 
2020 binnen te zijn; foto’s mo-
gen niet ouder zijn dan twee jaar; 
maximaal 3 foto’s per deelnemer; 
digitale foto’s moeten minimaal 
1,5 MB zijn; zowel kleur als zwart/
wit inzendingen zijn toegestaan. 
De inzender dient de maker van 
de foto te zijn en is woonachtig 
in Nederland. Geen extreem fo-

toshop gemanipuleerde inzen-
dingen; de foto dient vergezeld 
te gaan van een korte toelichting 
op welke locatie de foto is geno-
men. Inzenders geven de Stich-
ting Oude Hollandse Waterlinie 
toestemming de foto’s voor pu-
blicatie te gebruiken. De Stich-
ting Oude Hollandse Waterlinie 
beslist bij discrepanties en ver-
schil van mening. 
De foto’s worden beoordeeld 
door een onafhankelijke jury. In-
zendingen worden grotendeels 
beoordeeld op creativiteit en 
minder op technische kwaliteit. 
Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. Winnaars krij-
gen uiterlijk (donderdag) 15 okto-
ber 2020 bericht. Mocht een win-
naar onbereikbaar zijn voor bo-
vengenoemde datum dan heeft 
de jury het recht een andere foto 
te selecteren.

Regio - Utrechts Landschap 
merkt dat veel mensen de natuur 
in hun eigen omgeving beter wil-
len leren kennen en geeft daar-
om een Beleefkaart cadeau. Op 
de kaart staan de mooiste natuur-
gebieden en tips voor wandel- en 
�etsroutes. Utrechters kunnen de 
Beleefkaart aanvragen via www.
utrechtslandschap.nl/ontdek. 

De provincie Utrecht is afwisse-
lend, met heide, bossen, zand-
verstuivingen, veenweide en ri-
viernatuur. Er zijn volop moge-
lijkheden om te wandelen en �et-
sen. Ga lekker op pad en ontdek 
hoeveel er te zien en te beleven 
is. Dat is niet alleen goed voor 
de gezondheid, maar vooral heel 
leuk! 

Op de Beleefkaart staan tips om de Utrechtse natuur te ontdekken.
Foto: Renk Ruiter

Ontdek Utrechts Landschap 
met de gratis Beleefkaart

Zorg voor elkaar en de natuur
Ook in de natuur is het belang-
rijk om de coronarichtlijnen te 
volgen. Wees zuinig op elkaar én 
op de natuur! Houd afstand, blijf 
op de paden en neem afval weer 
mee naar huis. Controleer voor 
vertrek even op www.utrechts-
landschap.nl of de hond mee 
mag naar een gebied. De infor-
matiecentra van Utrechts Land-
schap zijn op dit moment nog 
gesloten. Zodra ze weer open 
gaan, is dat te lezen op de websi-
te van Utrechts Landschap.

Over Utrechts Landschap
Utrechts Landschap beschermt 
natuur en monumentaal erfgoed 
in provincie Utrecht. We zijn in 
1927 opgericht. Utrechts Land-
schap heeft momenteel 745 vrij-
willigers, 27.500 Beschermers en 
ruim 60 Bedrijfsvrienden. Ze ko-
pen natuurgebieden aan, ont-
wikkelen ze als het nodig is, 
maar vooral: ze beheren natuur 
voor de volgende generaties. Die 
prachtige natuurgebieden zijn 
stuk voor stuk toegankelijk voor 
iedereen. Daarnaast hebben ze 
belangrijk monumentaal erf-
goed onder hun hoede: meerde-
re landgoederen met opstallen, 
23 werkende molens en Kasteel 
Loenersloot. 

Regio - Tot en met 30 juni biedt 
Nieuwendijk jou tot € 3.800,- 
voordeel plus tot € 500,- aan ac-
cessoires op al hun voorraadmo-
dellen. Plan een bezoek aan één 
van hun showrooms en je rijdt 
binnen een week voordelig weg. 
Goed om te weten, ze nemen 
de RIVM-maatregelen in acht, je 
hebt alle ruimte en kunt veilig 
een proefrit maken. Blijf je liever 
thuis? Dan kun je gebruik maken 
van hun ‘Take Good Car(e) Ser-
vice’, een kosteloze thuisservice 
waarbij ze je telefonisch kunnen 
adviseren, je favoriete auto la-
ten zien in een videogesprek en 
op locatie je huidige auto kun-
nen taxeren. Zelfs een proefrit 

behoort tot deze service. Maak 
je klaar om voor een topdeal 
te gaan! Met Private Lease van 
Renault is alles geregeld en rijd 
je nu tijdelijk éxtra voordelig van-
af € 219,- voor een Renault TWIN-
GO Collection. Alle vaste kosten 
zijn gedekt, je weet precies waar 
je aan toe bent. De betaling doe 
je per maand, dat is wel zo over-
zichtelijk. En omdat het Ready to 
Go voordeel in de prijs verwerkt 
is, rijd je de komende jaren éx-
tra voordelig! Het team van Nieu-
wendijk is weer Ready to Go, jij 
ook? Bezoek dan snel één van 
hun showrooms. 
Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant

Nieuwendijk Ready to Go!

Mijdrecht - Op het bedrijventer-
rein ‘Het Werkeiland’ (Vermogen-
weg 111-145 in Mijdrecht) is de 
bouw van deze hoogwaardige 
nieuwbouw bedrijfsunits recent 
voltooid. Het complex bestaat uit 
18 bedrijfsunits met een luxe uit-
straling door de bijzonder fraaie 
architectuur. De units hebben al-
le een afmeting van maar liefst 
ca. 92 m² op de begane grond en 
ca. 49 m2 op de verdieping. De 

eerste units zijn inmiddels opge-
leverd aan de eigenaren en het 
straatwerk rondom het complex 
is gereed. Op vrijdag 12 juni en 
zaterdag 13 juni kunnen geïnte-
resseerden de units bekijken. Ui-
teraard zal ook hier rekening wor-
den gehouden met de 1,5 m af-
stand en zullen de benodigde 
voorzorgsmaatregelen getro�en 
worden. De units zijn bijzonder 
geschikt voor de ondernemer, die 

waarde hecht aan uitstraling en 
kwaliteit.
De ontwikkelaar: ‘Wij hebben ver-
trouwen in het ondernemerskli-
maat in deze regio. Wij bieden 
een hoogwaardig product voor 
een reële prijs. Voor veel onder-
nemers reden om tot koop over 
te gaan, voor eigen gebruik of als 
belegging. 
Voor meer info zie advertentie 
elders in dit blad

Open dagen bedijfsunits Mijdrecht
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De fractievoorzitter van Ron-
de Venen Belang had geen goed 
woord over, over de invoering van 
deze diftar: “De invoering hier-
van vraagt om een gigantische 
investering van 1,5 miljoen eu-
ro. In deze onzekere tijd zeggen 
wij: ‘niet doen!’. Het idee van de 
wethouder om het ophalen van 
het restafval eens in de vier we-
ken te gaan doen zijn wij het wel 
mee eens. Maar naar we begrij-
pen is de meerderheid van de 
raad voor eens in de drie weken. 
Wij zeggen eens in de vier en heb-
ben de inwoners daar tekort aan? 
Dan nemen ze er gewoon een ex-
tra container bij, daar moeten ze 
ook voor betalen. Eens in de drie 
of eens in de vier weken scheelt 
ook weer een ton minder ophaal 
kosten per jaar. Dat is gewoon de 
makkelijkste en de goedkoopste 
oplossing voor en de gemeente 
en de inwoners. We zijn ernstig te-
gen invoeren van diftar (betalen 
voor inleveren restafval) De nut 
en noodzaak ontbreekt. 

D66 ding
De raad was altijd tegen diftar. 
Het (op 1 na laatste) onderzoeks-
rapport geeft ook duidelijk aan 

dat het geen voordeel heeft. Ech-
ter deze nieuwe D66 wethouder 
is een groot voorstander en heeft 
een nieuw onderzoeksrapport la-
ten maken. Dit rapport is volledig 
toegeschreven naar diftar en dat 
is niet zo gek, want de opsteller 
van dit rapport is fractievoorzit-
ter van de D66 in Eemnes. Wij van 
D66 adviseren D66. Minder rest-
afval ophalen is prima, beter af-
val scheiden eveneens, maar dit is 
een brug te ver. Maar nee de D66 
diftar vuilniswagen dendert voort. 
Er is misschien voor de inwoners 
1 voordeel. Als de raad vanavond 
dit voorstel goedkeurt krijgt iede-
re bewoner een plastic aanrecht-
bakje met een D66 duurzaam-
heidssticker. Nou daar ben je als 
Rondeveense burger mooi klaar 
mee. Een lelijk plastic bakje op je 
aanrecht, een container met een 
chip, eens in drie weken je contai-
ner leeg en ’s nachts moet je op de 
buren letten of die niet met de af-
valzakken door de straat gaat. En 
als klap op de vuurpijl krijg je ook 
nog eens een hogere aanslag”, al-
dus Maarten van der Greft

Geen veranderingen
Lijst 8 kernen, CU/SGP en de Se-
niorenpartij stonden achter het-
geen RVB zojuist had gezegd, 

maar ze vroegen zich af of het 
nog zin had hier iets tegenin te 
brengen. Joris Kneppers (Lijst 8 
Kernen): “Deze wethouder zei het 
al in de commissievergadering 
toen we dit bespraken: ‘Nou jon-
gens dit is het plan, er komt geen 
ander plan en er wordt ook niets 
aangepast’. Wij vinden dit wel erg 
kort door de bocht en we voelen 
ons ook niet serieus genomen. En 
dan die bakjes op het aanrecht, 
dat zet toch niemand neer”, aldus 
Kneppers

Weinig woorden
De coalitie partijen, VVD, CDA en 
D66 namen niet echt de moeite 
om hier veel over te zeggen. De 
fractie van de VV, ondersteund 
door de fracties van D66 en het 
CDA, kwamen met een amende-
ment om in plaats van de door 
het college voorgestelde eens 
per vier weken restafval op te la-
ten halen dit eens in de drie we-
ken te doen.  Rob Evers liet na-
mens zijn fractie  duidelijk blijken 
erg blij te zijn met diftar: “We pra-
ten hier al zolang over. Het is de 
hoogste tijd om stappen te ne-
men. Restafval wordt verbrand. Is 
slecht voor het milieu en is duur. 
Wij hopen dat veel inwoners ach-
ter dit plan gaan staan”. Cees 

Meerderheid raad besluit: In 2022 betalen voor restafval 

Vanaf januari a.s. ophalen 
restafval eens per drie weken

Maarten van der Greft (RVB): “Dit 
voorstel hoort in de prullenbak”

Joris Kneppers ( Lijst 8 kernen): 
“De kosten rijzen de pan uit en 
komen bij de inwoners”

Marja Becker (Seniorenpartij): 
“Heeft het hier nog zin om een 
tegengeluid te laten horen”

Rob Evers (VVD): “We moeten 
hoognodig stappen ondernemen”

Uden ( D66) weet als iedereen, als 
de coalitie voor is komt het voor-
stel erdoor. Hij zei dan ook: “We 
gaan nu gewoon dit voorstel aan-
nemen!”. Ook de fractie van PvdA/
GroenLinks was blij met diftar en 
hoopte dat het niet lang zou du-
ren dat het toch eens in de vier 
weken zou worden. Het CDA was 
erg gauw klaar: “Een goed door-
dacht plan”. 

Heeft geen zin
Marja Becker van de Senioren-
partij was ook heel duidelijk: “Van 
Uden zegt zojuist dat het val aan-
genomen gaat worden, dus kun 
je je afvragen of het nog wel zin 
heeft een tegen geluid te laten 
horen. Bewoners moeten straks 
niet alleen het gewone basista-
rief betalen, maar ook nog eens 
apart voor het restafval. Dit gaat 
ons echt te ver. En dan het schei-
den. Plastic  is er al veel te veel. 
China wil het al niet meer. Hier in 
Nederland is de grens zo goed als 
bereikt, dus brengt niet veel meer 
op. Textiel wordt al verbrand. Pa-
pier, krijgen de verenigingen blijft 
niets van over. Dus blijft er niet 
veel besparing over en wie krijgt 
het op zijn boordje? De inwoners”, 
aldus Becker.

Weinig antwoorden
De wethouder ging niet erg in op 
hetgeen de raadsleden hadden 
verteld: “Het is altijd moeilijk als je 
als derde wethouder een plan op-
pakt. Maar met veel hulp van di-
verse fracties hebben we dit ervan 
gemaakt. Het moet anders en dit 
is anders”. 

Vermist
•	 1603186,	2-6-2020,	Vogel,	Paco,	Ring,	Bonte	Boertje	Papegaai.	

Grijs/groen/geel.	Grijs	op	de	kop,	groen/geel	op	de	rug,	vleu-
gels	en	staart,	oranje/geel	op	de	borst.	Oostzijde,	De	Hoef.

•	 1603155,	 30-5-2020,	 Kat,	 Ukkie,	 kater,	 gecastreerd,	 Europese	
Korthaar/Huiskat,	Schilpad	met	wit.	Zwart/rood/wit.	Rond	het	
rechteroog	 zwart,	 rond	het	 linkeroog	Zwart/rood.	Wit	op	de	
neus,	boven	en	onderlippen,	op	de	kin	en	bef,	borst,	buik,	en	
witte	voetjes.	Het	rechter	voorpootje	is	rood/zwart,	het	linker	
voorpootje	is	zwart.	Staat	hoog	op	de	poten.	De	Hilt,	Abcoude.

•	 1603753,	 19-5-2020,	 Kat,	 Gijs,	 kater,	 Europese	 Korthaar/
Huiskat.	Cypers	rood	gestreept	met	een	witte	streep	over	de	
bles,	wit	op	op	de	bovenlippen,	kaaklijn,	hals,	nek,	bef,	borst,	
en	buik.	Op	en	naast	de	neus	cypers	rood.	Een	witte	vlek	op	
het	rechter	dijbeen.	Wit	met	rode	vlekken	op	de	poten.	Maan-
steen,	Mijdrecht.

•	 1602950,	 27-9-2018,	 Kat,	 Indy,	 poes,	 Europese	 Korthaar/
Huiskat.		Zwart	met	wit	op	de	snoet,(neusbrug	zwart/wit)	bef,	
borst,	en	buik.	Witte	sokjes	aan	de	poten.	Kenmerkend	zijn	de	
zwarte	vlekjes	onder	de	neus,	en	op	de	onderlip.	Schoolstraat,	
Amstelhoek

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Mijdrecht - Rolstoeltennis is bin-
nen Tennisvereniging De Ron-
de Vener een vast onderdeel ge-
worden binnen de club. Sinds 
de start van het rolstoeltennis in 
2018 zijn er al vele aanpassingen 
gedaan om de club toegankelij-
ker te maken voor rolstoelten-
nissers. De toegang van het club-
gebouw en alle banen zijn toe-
gankelijk met een tennisrolstoel. 
Aangezien het voor de rolstoel-
tennissers best lastig en zwaar 
was om naast hun reguliere rol-
stoel ook nog een tennisrolstoel 
in de auto mee te nemen, is er 
aan het bestuur club gevraagd of 
er een afgesloten en droge berg-
ruimte kon komen. Daarnaast is 
de ingang van de hoofdingang 
aangepast en verbreed dat ie-
dereen met een rolstoel gemak-
kelijk de tennisvereniging op kan 
komen.  Sinds kort mag er geluk-
kig weer gespeeld worden en op 
27 mei j.l. hebben de rolstoelten-
nissers de berging o�cieel in ge-

bruik genomen en zijn heel erg 
blij dat de tennisrolstoelen nu 
op de club kunnen blijven. Waar-
door zij nog gemakkelijk kunnen 
gaan tennissen bij de vereniging. 
De rolstoeltennissers zijn enorm 
blij met deze aanpassingen waar-
door het nog makkelijker wordt 
om hun hobby goed uit te kun-
nen oefenen. Zij willen het be-
stuur, de baancommissie en ie-
dereen die dit mogelijk heeft ge-
maakt enorm  bedanken. Tennis-
vereniging de Ronde Vener heeft 
nog plaats voor beginnende of 
gevorderdere rolstoeltennissers. 
Dus wil je een keer komen spe-
len op ons park en deze sport uit-
proberen dan ben je van harte 
welkom. Een tennisrolstoel is be-
schikbaar voor een proe�es. Heb 
je een fysieke beperking en denk 
je dat rolstoeltennis iets voor jou 
is? Bel of mail  en meld je aan bij 
Miranda Kooijman op via de mail: 
rolstoeltennisderondevenen@
gmail.com.  Of bel 0297-274457.

Rolstoeltennis bij TV De Ronde 
Vener nog toegankelijker

Vers-poelier Busse heeft 
nieuwe verkoopwagen
Mijdrecht – Wie kent hem niet, 
de verspoelier op de Mijdrechtse 
markt. Al sinds zijn 18 de zit hij in 
het vak en heeft twintig jaar bij de-
zelfde poelier gewerkt. Altijd met 
plezier, maar diep in zij hart wil-
de hij graag voor zichzelf begin-
nen. Een kleine vier jaar kreeg hij 
de kans en nam hij een  verkoop-
wagen over en sindsdien staat hij 
als zelfstandig marktkoopman op 
diverse markten, waaronder ook 
elke donderdag op de Mijdrecht-
se markt.  De verkoopwagen was 
aardig gedateerd, maar direct een 
nieuwe aanscha�en zat er niet 
in. Nu na een paar jaar sparen is 
het zo ver en staat er een prach-
tige nieuwe, groter en moderne-
re verkoopwagen. De wagen ziet 
er niet alleen prachtig uit, maar is 
ook een stuk langer en hoger. Er 
is nu een buiten grill en een gro-
te binnen oven. Het lijkt nu wat 
meer op een moderne winkel. 
Hans, is al vele jaren poelier van 
zijn vak en dat kun je merken. Hij 
biedt een compleet assortiment 
aan kip (ook aan het spit) en tal-
loze kipspecialiteiten. In zijn nieu-
we wagen heeft hij daarvoor een 

heuse keuken in bedrijf. “We heb-
ben heel veel in de aanbieding 
waarbij we het merendeel in ei-
gen beheer bereiden, zoals heer-
lijke grillworst, cordon bleu, kro-
kante schnitzels, Bourgondische 
schnitzels en nog veel meer. Voor-
bereiden doen we op onze eigen 
locatie in Woerden, af werken en 
verder klaarmaken hier in onze 
wagen. En alles vers hoor, iets wat 
we elke dag ook zoveel mogelijk 
zo willen houden. Daarin onder- 
scheiden we ons. En we hebben 
natuurlijk ook regelmatig aanbie-
dingen. Mijn vrouw is mijn back-
up voor de administratie en de 
boekhouding en dikwijls helpt 
ook mijn schoonzusje mee in de 
wagen. Het is een echt familiebe-
drijf,” lacht Hans die verder aan-
geeft van dinsdag tot zaterdag 
op vijf markten te staan, waarvan 
donderdags op de Weekmarkt in 
Mijdrecht. Kip is nog steeds het 
lekkerste stukje vlees en iedereen 
kan en mag het eten. Verspoelier 
Hans Busse adviseert u graag bij 
uw keuze. De aanbiedingen op 
de foto zijn wellicht niet meer ac-
tueel. 
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor na-
tuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uit-
hoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Koekoek! 
De koekoek roept zijn eigen 
naam van april tot en met juli. 
Het is de territoriumroep van 
een echte zomervogel. Zijn 
roep heeft beroemde com-
ponisten geïnspireerd tot de 
compositie van bekende ziek-
stukken zoals van Beethoven 
met zijn Pastorale en van Ca-
mille Saint Saens met Car-
naval des Animaux. De koe-
koek verblijft maar heel kort 
- 4 maanden - in ons land. 
Het is een broedparasiet. Het 
vrouwtje legt haar eieren in de 
nesten van andere vogels en 
laat haar jongen verzorgen en 
grootbrengen door de “gast-
vogels”. Dat zijn vaak klei-
ne karekieten en heggemus-
sen. De koekoek komt op ons 
continent voor van de Noord-
pool tot het uiterste zuiden 
van Europa. Ook in de Hima-
laya leeft een ondersoort van 
de koekoek. Hij wil graag een 
open landschap met voldoen-
de beschikbare zitplaatsen. 
Dat kan heel goed in de dui-
nen zijn maar ook in struikge-
was of loof- en naaldbos en 
zelfs in parken in de stedelij-
ke omgeving. Als er maar wel 
geschikte waardvogels (gast-
vogels) zijn. Het menu van de 
koekoek bestaat uit kevers, 
(nacht) vlinders, krekels en 
sprinkhanen. De koekoek is 
een trekvogel en trekt voor-
al ’s nachts 50 km per etmaal 
naar zijn overwintering gebied 
ten zuiden van de evenaar. Hij 
vertrekt begin augustus al-
weer. De koekoek was in 2017 
door Vogelbescherming uit-
geroepen tot vogel van het 
jaar. Hij staat op de Rode Lijst. 
De aantallen zijn in de laatste 
decennia sterk terug gelopen. 
Dat de koekoek een broedpa-

rasiet is is een aanpassing op 
het korte verblijf van de koe-
koek in ons land. Hij verblijft 
hier maar vier maanden. Het 
vrouwtje legt 10 tot 25 eie-
ren in diverse gastnesten. De 
kleur van de eieren is aange-
past aan de kleur van de eie-
ren van de gastvogel. De eie-
ren van de gastvogel worden 
door de koekoek weg gehaald 
uit het nest en in de snavel 
meegenomen. De koekoek-
seieren komen na 12 broed-
dagen uit. Het koekoeksjong 
is aanzienlijk groter dan zijn 
gastouders. Zij gaan op zijn 
rug staan om hem te kunnen 
voeren. Het jong werkt even-
tuele andere jongen van de 
gastouders het nest uit. Hij 
duwt ze gewoon over de rand. 
De koekoek is ongeveer zo 
groot als en duif . In de vlucht 
heeft ie iets weg van een 
sperwer maar hij heeft spitse-
re vleugels. Hij beweegt am-
per zijn vleugels bij het vlie-
gen. Het verenpak is blauw-
grijs met een gestreepte buik. 
De staartveren zijn lang met 
aan het einde een witte zoom. 
Niet alle doen en laten van de 
koekoek is sympathiek maar 
wel heel uniek!

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids
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G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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

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

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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een 
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april 
2020 een afspraak worden gemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Noodverordening per 1 juni 2020
De overheid heeft de corona-
maatregelen per 1 juni versoe-
peld. De regionale noodverorde-
ning van de Veiligheidsregio Am-
sterdam-Amstelland is hierop 
aangepast.
De noodverordening biedt wet-
telijke bevoegdheden om op te 
kunnen treden, als dat nodig is. 
Handhaving en politie delen al-
leen boetes uit als eerdere waar-
schuwingen niks opleveren en het 
echt niet anders kan. De belang-
rijkste basisregels blijven gelden: 

houd 1,5 meter afstand, vermijd 
drukte, was regelmatig je handen, 
blijf thuis als je klachten hebt en 
werk thuis als dat kan. Alleen als 
we ons allemaal aan de regels 
houden, geven we het coronavi-
rus geen nieuwe kans, en kunnen 
we de komende tijd steeds meer 
beperkende maatregelen schrap-
pen. De gehele tekst vindt u op 
de website van de gemeente Uit-
hoorn. Ook nieuwe aanpassingen 
zijn daar te vinden. 
www.uithoorn.nl/coronavirus

Corona-symptomen?
Iedereen kan nu worden getest
Iedereen met Covid-19-achti-
ge klachten kan zich vanaf nu 
op zeer korte termijn laten testen 
bij een GGD in de buurt. Via een 
nieuw gratis landelijk telefoonnum-
mer  zeven dagen per week tus-
sen acht uur ‘s ochtends en acht 
uur ‘s avonds bereikbaar via 0800-
1202  kan een afspraak voor de 
volgende dag worden gemaakt. 
De tests van de GGD in Amster-
dam, waar onze gemeente onder 
valt, vinden plaats in de RAI. Zowel 

bij positieve als negatieve uitslag 
wordt de geteste persoon binnen 
48 uur gebeld. Maak alleen een af-
spraak voor een test als u klachten 
heeft die passen bij het coronavi-
rus. Zonder klachten heeft de coro-
natest geen zin. Houd uw burger-
servicenummer (BSN) bij de hand 
bij het maken van de afspraak. Blijf 
verder thuis en ga alleen naar bui-
ten voor de test. Heeft u andere 
vragen over het coronavirus? Bel 
dan naar 0800-1351.

Openingstijden 
gemeentehuis Uithoorn
Landelijk worden veel coronamaatregelen versoepeld. Voor de 
openingstijden van het gemeentehuis is dat nog niet zover. 

Openingstijden gemeentehuis zijn sinds 23 maart als volgt:
• maandag tot en met donderdag van 08.30 - 12.30 uur;
• woensdag van 15.30-20.00 uur (vrije inloop van 13.00 - 

17.00 uur is voorlopig vervallen);
• vrijdag van 08.30-12.00 uur. Uiteraard blijven we wel de ge-

hele dag voor u telefonisch bereikbaar:
• maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur;
• vrijdag van 08.30-12.00 uur.

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
In de periode tot 31 juli 2020 kan voorlopig alleen een afspraak 
gemaakt worden om een nieuw paspoort, identiteitskaart of rij-
bewijs aan te vragen als uw document een geldigheidsdatum tot 
uiterlijk 31 juli 2020 heeft. 

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak;
• Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewij-

zen;
• Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
• Online kunt u direct een afspraak inplannen of; 
• u kunt ons bellen om een afspraak te maken via (0297) 

513111: van maandag tot en met donderdag van 08.30-
17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk 
om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese 
Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer 
geldig zijn. Lees meer over de tijdelijke regeling op rdw.nl.

Aandacht voor huiselijk 
geweld in coronatijd
De gemeente Uithoorn sluit aan bij de campagne “Quarantaine be-
schermt niet tegen huiselijk geweld’ om aandacht te vragen voor hui-
selijk geweld tijdens de coronacrisis. Het is een campagne van het lan-
delijk netwerk Veilig Thuis, het feministisch platform De Bovengrond-
se en Vice Nederland. Het roept mensen op extra alert te zijn en mel-
ding te maken bij (een vermoeden van) huiselijk geweld. De gemeente 
vraagt aan bewoners en ondernemers en andere belangstellenden om 
deze poster uit te printen en op te plakken. De poster is ook te down-
loaden via www.debovengrondse.nl/huiselijk-geweld. Bijvoorbeeld 
thuis op het raam, 
in een flatgebouw of 
op het prikbord bij 
de supermarkt of bij 
de plaatselijke apo-
theek. De campagne 
is bedoeld om men-
sen te laten weten 
dat er hulp is en om-
standers op te roe-
pen om in actie te ko-
men. U kunt juist nu 
veel betekenen voor 
uw medemens door 
extra alert te zijn en 
elkaar te steunen 
waar mogelijk. Is er 
serieus iets aan de 
hand? Bel bij acuut 
gevaar altijd 112. Is 
dat niet het geval? 
Bel dan naar Veilig 
Thuis: 0800-2000. 

QUARANTAINE
BESCHERMT
NIET TEGEN
HUISELIJK
GEWELD

ALS JE HULP NODIG HEBT
OF IETS VERMOEDT

BEL
BIJ NOODGEVALLEN

112

BEL08002000

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het coronavirus
- Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn 
 www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
- Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl. 
- Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer 
 beschikbaar: (0800) 13 51. 
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam 
 www.ggd.amsterdam.nl 
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 

• acebookgroep Uithoorn helpt 
 #Corona www.facebook.com/groups/501799177160993/ 
 Geen facebook? Mail via uithoornhelpt@gmail.com
• www.coronahulpuithoornderondevenen.nl 
 Informatie via het Infopunt Uithoorn voor Elkaar, 
 www.uithoornvoorelkaar.nu (0297) 303044 of 
 info@coronahulpuithoornderondevenen.nl. 
• Mantelzorgers: Mantelzorg & Meer via (020) 512 7250 
 of info@mantelzorgenmeer.nl (09.00-17.00 uur)
• Participe Amstelland voor de hele regio: Amstelveen, 
 Aalsmeer, Uithoorn en Ouder Amstel, telefonisch bereikbaar 
 van op zaterdag en zondag van 8.30-17.00 uur via (020) 
 5430440. Meer informatie: www.participe-amstelland.nu 

#Coronahulpuithoorn

Start werkzaamheden 
Vuurlijn Oost
De Vuurlijn Oost, deel tussen de 
Watsonweg en de Noorddammer-
weg, krijgt een nieuwe weginrich-
ting en wordt deels fietsstraat. 
Voor deze werkzaamheden heeft 
een aanbesteding plaatsgevon-
den. De gemeente heeft alle in-
schrijvingen zorgvuldig beoor-
deeld en de opdracht gegund aan 
KWS Infra. Op maandag 15 juni 
aanstaande gaat de rijbaan van 
de Vuurlijn op de schop. 

Wat, waar en wanneer?
De uitvoering van de werkzaam-
heden zijn gefaseerd in drie aan-
eengesloten fasen.

Fase 1: deel vanaf de Watson-
weg tot aan het gezondheidscen-
trum. Start uitvoering op 15 juni 
en gereed op 3 juli
Fase 2: deel vanaf het gezond-
heidscentrum tot aan de Noord-
dammerweg. Start uitvoering op 6 
juli en gereed op 22 juli 
Fase 3: deel tussen de Watson-
weg en de Noorddammerweg vol-
ledig afgesloten om de asfaltde-
klagen aan te brengen. Uitvoering 
op 23 en 24 juli

Onderhoud dijklichaam
Het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV) is bij het project van 
de herinrichting aangehaakt om 
onderhoudswerkzaamheden uit 
te voeren aan het naastgelegen 
dijklichaam. Deze werkzaamhe-
den zijn al begonnen en naar ver-
wachting gereed op 15 juni.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden wordt 
per fase het wegdeel compleet 
afgesloten voor het doorgaande 
verkeer. Ter plaatse wordt het ver-
keer omgeleid met uitzondering 
van bestemmingsverkeer en de 
nood- en hulpdiensten.

Hoe kunt u contact opnemen?
Heeft u nog meer vragen over 
de bereikbaarheid of de uitvoe-
ring van de werkzaamheden, mail 
naar gemeente@uithoorn.nl on-
der vermelding van werkzaamhe-
den Vuurlijn Oost of bel naar het 
Klant Contact Centrum via (0297) 
513 111. Daarnaast houden wij u 
op de hoogte via www.uithoorn.
nl/Home/Parkeren_Verkeer_en_
vervoer/Werk_in_uitvoering



Uithoorn - Donderdag 4 ju-
ni was het dan eindelijk zo ver: 
leerlingen uit klas 4 van Vakcol-
lege Thamen kregen net als al-
le andere middelbare scholieren 
o�cieel te horen dat ze waren 
geslaagd. Voor bijna iedereen 
was het geen verrassing meer: 
door de corona-afspraken wist 

elke leerling al waar hij / zij aan 
toe was. De vreugde was er niet 
er minder om en in vele huizen 
knalde (alcoholvrije) champag-
ne en ging de vlag uit. Al het per-
soneel van Vakcollege Thamen is 
trots op de leerlingen en wenst 
hen veel succes bij hun vervolg-
opleiding ! 

Vakcollege Thamen 
feliciteert alle geslaagden

• 2020-051536, Boterdijk 78, het slopen van de oude schuur en het bou-
wen van een nieuwe schuur (ontvangen 02-06-2020).

Uithoorn
• 2020-048024, C. Verolmelaan 200, het afwijken van het bestemmings-

plan het geven van fi tness op maat (ontvangen 20-05-2020);
• 2020-048379, Couperuslaan 16, het plaatsen van 2 dakkapellen (ont-

vangen 22-05-2020);
• 2020-050937, Colijnlaan 96, het plaatsen van een erfafscheiding (ont-

vangen 01-06-2020);
• 2020-051531, Amsteldijk-Noord 35, het plaatsen van nieuwe gevels en 

inrichting t.b.v. Short-Stay appartementen (ontvangen 02-06-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-037273, Nabij Vuurlijn 78, het ophogen van het perceel (verzon-

den 29-05-2020);
Uithoorn
• 2020-036226, Colijnlaan 24, het plaatsen van een schutting (verzonden 

27-05-2020);
• 2020-038616, Marktplein 17A, het realiseren van een serre op de eer-

ste verdieping (verzonden 03-06-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-047081, Brunel 12, het plaatsen van kunststof kozijnen in de voor-

gevel (verzonden 27-05-2020);
• 2020-037283, Vuurlinie, tussen de Ringdijk en Watsonweg, het recon-

strueren van de weg en het verbeteren van de dijk (verzonden 02-06-
2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-047723, Schans 108, drank- en horecavergunning (ontvangen 

18-05-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-036229, Schans 19, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 27 

mei 2023 (verzonden 27-05-2020);
• 2020-038264, Alfons Ariënslaan 1, exploitatievergunning horecabedrijf 

(i.v.m. toevoeging terras) (verzonden 27-05-2020);
• 2020-049995, Gerbrandylaan 10, plaatsen afvalcontainer van 6 t/m 22 

juni 2020 (verzonden 03-06-2020);
• 2020-047385, Burgemeester Kootlaan 177, vergunning ingebruikna-

me gemeentegrond voor plaatsen afvalcontainer van 20 mei t/m 20 ju-
ni 2020 (verzonden 29-05-2020);

• 2020-047120, Kogge 6, vergunning ingebruikname gemeentegrond 
voor plaatsen afvalcontainer van 28 mei t/m 4 juni 2020 (verzonden 28-
05-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BEDRIJVENTERREIN UITHOORN 
2020’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en ar-
tikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het ontwerpbesluit voor het 
vaststellen van hogere waarden is vrijgegeven voor ter inzage legging. 
Toelichting bestemmingsplan
Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de actualisatie van het bestemmings-
plan voor het bedrijventerrein in Uithoorn. Een bedrijventerrein dat tot op 
heden in z’n geheel is aangemerkt als ‘gezoneerd industrieterrein’. In 2016 
heeft de gemeenteraad de ‘Nota ruimtelijke-economische uitgangspun-
ten’ (gewijzigd) vastgesteld. Het doel van de nota, een aantrekkelijke ves-
tigingslocatie blijven voor de gevestigde (lokale) ondernemers en nieuw 
te vestigen ondernemers, is vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. Dit 
komt met name tot uiting in meer fl exibiliteit, in onder andere bouwhoogten 
en functie-mogelijkheden. Daarnaast wordt met het ontwerpbestemmings-
plan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ het (tot op heden gezoneerde) bedrij-
venterrein van Uithoorn gedeeltelijk gedezoneerd. Alleen de gronden aan 
de Energieweg 7 en Molenlaan 30 blijven geschikt voor bedrijven die veel 
geluid produceren. Beide terreinen worden aangemerkt als gezoneerd be-
drijventerrein en hebben ieder een eigen geluidzone. Met de dezonering 
worden geen rechten aangetast van de bestaande bedrijven.
Toelichting hogere waarden
De woningen die voorheen op het gezoneerde industrieterrein lagen, ko-
men met dit bestemmingsplan buiten de gezoneerde terreinen te vallen. Er 
zijn wel vijf woningen die binnen een nieuwe geluidzone liggen. Voor deze 
woningen is akoestisch onderzoek verricht naar zowel industrielawaai als 
wegverkeerslawaai. Gebleken is dat voor vier woningen een hogere waar-
den voor zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai vastgesteld moet 
worden. Voor één woning wordt alleen een hogere waarde voor industrie-
lawaai vastgesteld.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het ont-
werpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende 
stukken) liggen vanaf 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 ter inzage. De bei-

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Nota Bodembeheer gemeente Uithoorn. Inzageperiode vanaf 14 mei 

t/m 24 juni 2020. Informatie bij mevr. R. de Noo, afdeling buurt (0297) 
513 111.

• Voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling “Een sociale huurwo-
ning zoeken verandert” Inspraakperiode en ter inzage vanaf dinsdag 2 
juni tot en met dinsdag 28 juli 2020. Inlichtingen bij mevr. R. de Mulder, 
afdeling wonen en werken (0297) 513111.

• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ voor de 
bouw van een woning. Inzage van donderdag 28 mei 2020 tot en met 
woensdag 24 juni 2020. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wo-
nen en werken, (0297) 513111.

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en ont-
werpbesluit hogere waarden. Inzage van donderdag 11 juni 2020 tot 
en met woensdag 22 juli 2020. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afde-
ling wonen en werken, (0297) 513111.

• Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13. Inzage vanaf donderdag 11 juni 
2020 tot en met woensdag 22 juli 2020. Informatie bij mw. A. Stevens, 
afdeling wonen en werken, (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-049316, Drechtdijk 27, het verbouwen en vergroten van de wo-

ning (ontvangen 25-05-2020);
• 2020-049824, Bezworen Kerf 4, het vervangen van de dakpannen voor 

een rieten dak en plaatsen van een dakkapel (ontvangen 27-05-2020);
• 2020-050927, Chrysantenlaan 8, het kappen of snoeien van 5 bomen 

op gemeentegrond (ontvangen 01-06-2020);

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
de ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-ON01. Daar-
naast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 
in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedu-
rende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te 
vinden op onze website www.uithoorn.nl. 
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere 
waarden kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de 
gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 10 juni 2020

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
VUURLIJN 13
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaal-
de in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Vuurlijn 13 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPVuurlijn13-ON01 met ingang van 11 juni 2020 gedurende zes weken 
ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 
13 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 19 december 2019 is ge-
sloten voor het perceel Vuurlijn 13. Daarin is voor de gemeente als verplich-
ting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waar-
mee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie 
op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing één 
nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd mag worden en de bestaande be-
drijfswoning omgezet wordt naar een burgerwoning. Eerder heeft het voor-
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmings-
plan is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp-
bestemmingsplan. De wijzigingen zijn aangegeven in de Nota van beant-
woording van inspraak- en overlegreacties en ambtelijke wijzigingen die als 
bijlage in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. 
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13 ligt vanaf donderdag 11 juni 2020 
tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl met planiden-
tifi catiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn13-ON01. Daarnaast ligt het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 
in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Uithoorn, 10 juni 2020

KENNISGEVING OMGEVINGSDIENST NOODZEEKANAAL
WABO, INTREKKING VERGUNNING, ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo) ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen 
om de omgevingsvergunning van Auto Service Center Van den Berg B.V. 
van 31 maart 2006 in te trekken. De reden hiervoor is het beëindigen van 
de verkoop van LPG per 2 juli 2019. Door de beëindiging van de verkoop 
van LPG is de inrichting niet langer omgevingsvergunningplichting.
Locatie: Noordzuidroute 2, De Kwakel
Zaaknummer: 9422510
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: Gemeente Uithoorn, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Coro-
na-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter 
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, 
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de 
gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digi-
taal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 
088-567 0200. 
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbe-
schikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.
odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. 
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen 
over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, 
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er 
wordt dan contact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men 
belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is 
gebracht over de ontwerpbeschikking.

WWW.UITHOORN.NL

Duurzaamheidslening voor 
zonnepanelen
Zonnepanelen wekken groene 
energie op én leveren geld op. 

Voor de stroom die u terug levert 
aan uw energieleverancier ont-

vangt u een vergoeding. De aan-
schaf van zonnepanelen is niet 
voor iedereen fi nancieel haalbaar. 
De gemeente Uithoorn wil graag 
helpen om dit wel mogelijk te ma-
ken. Vanaf 29 mei kunnen wo-
ningeigenaren en huurders van 

de gemeente Uithoorn een duur-
zaamheidslening aanvragen. De-
ze lening is alleen voor zonnepa-
nelen. Meer informatie kunt u vin-
den op www.uithoorn.nl/Home/
Uithoorn_doet_duurzaam/Duur-
zaamheidslening_aanvragen.

Laat jongeren 
kennismaken met 
méér cultuur.
Ga naar 
cultuurfonds.nl/
educatie  

Ze kent The Voice... 
nuVerdi nog!
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“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 Vraagje...wat kan je vandaag nog net even snel inleveren? 
Precies! Je verhaal en/of  tekening over de toekomst van de gemeente Uit-
hoorn! En je elf  antwoorden! Dat wist jij wel toch? Als je dat hebt gedaan 
kun je nu even lekker deze puzzel proberen te maken. Denk je dat het je 
gaat lukken? Wat zeg je? ... Echt?

Vlam wordt ongeduldig, heb je echt alles al 
ingeleverd??! Anders nu nog even doen he?
Dank je wel!

nomen. Praxis Uithoorn valt on-
der beheer van de ondernemers 
Pieter Dungelmann en Jos van 
Vliet. “We hebben de beslissing 
genomen om verder te gaan als 
Praxis” vertellen beide heren met 
trots. Dat besluit werd ingegeven 
door het feit dat het moederbe-
drijf van Multimate, heeft beslo-
ten de naam te laten verdwijnen 
uit het Nederlandse straatbeeld. 
Na eerst de overgang van Big Boss 
naar Multimate, hebben beide he-
ren nu besloten over te stappen 
naar Praxis!  

Personeel
“We krijgen momenteel veel vra-
gen van klanten of het personeel 
blijft? Het personeel blijft! Tonny 
Komst en zijn team zullen op de-
zelfde klantgerichte manier blij-
ven werken. We blijven de klant 
helpen zoals we zelf geholpen 
willen worden. Niet alleen on-
ze deskundige medewerkers blij-
ven, maar ook de extra services 
zoals de zaag-, sleutel-, monta-
ge-, en bezorgservice blijven be-
staan. Met Praxis als naam komen 
er meer acties, wordt het assorti-
ment uitgebreid, kan er gebruik 
gemaakt worden van de Praxis 
plus service en kan men Air Miles 
sparen en besteden”. 

Vorige week was het dan zover en 
kon de verbouwde zaak feestelijk 
worden heropend. Niet zo feeste-
lijk als ze hadden gewild. Gezien 
de corona ging de opening ‘op ge-
paste wijze’. Buiten het personeel 
en een paar genodigde waren ook 
de kinderen van Pieter aanwezig. 
Zijn zoontje knipte vakkundig het 
lint door en de zaak was geopend. 

Maatwerk blijft
Misschien vraagt u zich af waar al 
het mooie maatwerk, waarmee 
de bouwmarkt bekend staat in 
de omgeving, een plaatsje krijgt 
in de nieuwe winkel. Het vakkun-
dig maatwerk zoals binnen- en 
buitendeuren, schuifwand- en in-
loopkasten worden verplaatst 
naar de naastgelegen winkel 
Home Decor. De dealerschappen 
van de merken Weekamp, Austria, 
Ra�  to en Inquino verhuizen mee. 
Pieter Dungelmann verwelkomt 
u daar graag weer aan de teken-
tafel. 

Praxis Uithoorn offi cieel 
geopend

Uithoorn – De bouwmarkt (Mul-
timate)aan de Wiegerbruinlaan 4a 
in Uithoorn is de afgelopen we-
ken omgebouwd tot Praxis Uit-
hoorn. Het vertrouwde team van 
deskundige medewerkers blijft 
aanwezig, het assortiment is met 
20 tot 25 procent uitgebreid. De 
nieuwe Praxis winkel beschikt 
over een groot assortiment en 
een � ink aantal afdelingen zijn 
uitgebreid, waaronder verlich-
ting, verf, vloeren en tuin. Er is ei-
gen- lijk geen afdeling waar het 
assortiment niet is uitgebreid. In 
totaal is er 230 meter stelling met 
artikelen bijgekomen. Met name 
de afdeling verlichting springt er- 
uit. Deze is voorzien van een uit- 
gebreid assortiment voor binnen 
en buiten en er zijn zowel func-
tionele als decoratieve lampen 
te vinden. Ook de afdeling vloe-
ren is � ink uitgebreid en voor-
zien van een groot assortiment 
dat uit voorraad leverbaar is, in-
clusief bijbehorende plinten en 

onder- vloeren.” Daarnaast kun-
nen klanten hun hart ophalen bij 
de afdeling verf. Hier kan gekozen 
worden uit meer dan 35.000 kleu-
ren die gratis kunnen worden ge-
mengd. Als laatste is ook de afde-
ling tuin in aantal meters toege- Uithoorn – Uithoornse Roei- en 

Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter organiseerde een schrijfwed-
strijd tijdens de sluiting van de 
vereniging. Het idee voor de 
schrijfwedstrijd kwam van kano-
lid Oscar Lassally, die zich ook di-
rect aanmeldde als jurylid. Samen 
met Marianne Akkerman en Joke 
Harte vormden zij een driekoppi-
ge jury. De opdracht was simpel 
schrijf in maximaal 400 woorden 
iets met als thema ‘Mijn MdR’. Er 
werden in een tijdsbestek van 6 
weken, 7 verschillende verhalen 
ingestuurd. Deze verhalen wer-
den allen gepubliceerd op on-
ze website: www.mdr.nu. Je kunt 
deze hier nog steeds nalezen. De 
juryleden hebben het verhaal De 
bange tocht in de lente van Ma-
delon Warnies uitgeroepen tot 
de winnaar van de schrijfweds-
tijd. Madelon werd door alle drie 
de juryleden gekozen als één van 
de favorieten binnen hun per-
soonlijke top 3. Het was daarom 
logisch om haar verhaal: De ban-
ge tocht in de lente als winnaar 

aan te wijzen. De jury zei hierover 
het volgende: ‘het verhaal is origi-
neel en spannend. De angst is bij-
na voelbaar in het verhaal.’ Daar-
naast riep het verhaal herkenning 
op bij de juryleden, omdat zij ook 
een ontmoeting met een zwaan 
hebben gehad. 

Grappig
De twee andere verhalen die de 
top 3 behaalden waren Het sport-
advies en Conditie. Het sport-
advies was een grappig verhaal 
over een dame die op doktersad-
vies besloot te gaan sporten. Dit 
mondde uit in blessures, waarop 
zij het sporten opgaf.  De juryle-
den roemden Het sportadvies om 
de humor van het verhaal. In Con-
ditie omschreef de schrijver hoe 
hij probeerde in beweging te blij-
ven. Het roeien vervangen door 
mee te doen met Nederland in 
beweging was helaas geen suc-
ces.  Het verhaal had een goe-
de opbouw en een mooi slot, al-
dus de jury. De zelfkennis van de 
schrijver werd erg gewaardeerd.

Michiel de Ruyter organiseerde 
schrijfwedstrijd tijdens corona-tijd
Madelon Warnies 
uitgeroepen als winnares

Hieronder vind je het 
winnende verhaal:
De bange tocht in de lente
“Toe nou toch, roei harder, 
hárder!”Bang en bedreigd zat ik op 
de stuurstoel van een C2. Mijn stem 
sloeg over en ik klemde de stuur-
touwen strak in mijn handen. “Ik 
krijg er de slappe lach van” hijgde 
de slag. “Ik kan niet harder roeien” 
kermde de boeg. “Trap op die be-
nen en trek zo hard je kunt” gilde ik. 
Want ik was de eerste die de klap-
pen zou krijgen, achterin die boot. 
“Hij houdt er mee op” zei de slag en 
stopte met roeien. “Nee, daar kómt 
hij weer”, gilde de boeg en de strijd 
om wie het snelst was begon op-
nieuw. Het geklapper en geblaas 
was vlak achter ons. Het dier ren-
de bijna over het water met zijn 
enorme platte poten en zijn ver-
vaarlijk klapperende vleugels. Met 
één klap kan hij je arm breken, had 
ik ooit gehoord. De roeisters trok-
ken zo hard ze konden. Ze liepen 
paars aan. Ik zat in elkaar gedo-
ken met mijn hoofd tussen mijn op-
getrokken schouders. “in... in... in... 
in...” commandeerde ik. Daar was 
de lage brug al bij het Pannenkoe-
ken huis aan de kromme Mijdrecht. 
Nu moesten we laten lopen en nog 
gaan liggen ook! Dan was de vaart 
eruit en kon onze achtervolger ons 
te grazen nemen. “Ach lieve Heer 
red ons toch”, kreunde ik hardop. 
“Hij gaat terug!” juichte de slag, die 
zien kon wat ik als stuurvrouw ach-
ter mij niet zag. Ja, God zij dank, 
de woeste, witte, ziedende zwaan 
blies de aftocht. Terwijl we liggend 
in de boot onder de brug doorgle-
den besefte ik dat we ook nog te-
rug moesten. Tijdens onze ban-
ge terugtocht, roeiden wij langs 
de andere wal en de woeste wit-
te zwaan beloerde ons van een af-
stand. Waarschijnlijk beoordeelde 
hij die afstand als voldoende want 
deze keer werden wij niet achter-
volgd. Opgelucht bereikten wij het 
vlot van Michiel de Ruyter en kon-
den wij ons verhaal ongeschonden 
in geuren en kleuren vertellen. Die 
lente hebben wij niet meer over de 
Kromme Mijdrecht gevaren. Dat 
begrijpt u zeker wel!
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Wilnis – Vol vertrouwen en toch 
ook opgelucht. Zo reageren een 
twintig bewoners van de Veen-
man, Dijkgraaf en de Wagenma-
ker. De groep stapte naar de rech-
ter, nadat een raadsmeerderheid 
akkoord was gegaan met het 
voorstel van B&W de Veenman 
ook open te stellen voor autover-
keer. De gang naar de rechter is 
het sluitstuk van een twee jaar du-
rend gevecht met de lokale over-
heid. Wat verontruste bewoners 
ook inbrachten tijdens inspraak-
rondes en commissievergade-
ringen, B&W bleef volharden. De 
ontsluiting zou er voor moeten 
zorgen, dat het toegenomen au-
toverkeer in nieuwbouwwijk De 
Maricken gelijkelijk zou worden 
verdeeld over de Van Damlaan 
en de Veenman. “Gedeelde smart 
is halve smart”, was het adagium 
van de gemeente. “Onzin”, zeiden 
de bewoners, “nergens zijn feiten 
te vinden waarom die ontsluiting 
nodig is.”

Succesformule
Remie Hendriks en Peter Woud-

stra, twee woordvoerders van 
de opgeluchte bewoners, stel-
len dat de uiteindelijk succesvol-
le gang naar de rechter te dan-
ken is aan vasthoudendheid, ei-
gen deskundigheid en blijven-
de eensgezindheid onder de be-
woners. “Je kunt spreken van een 
succesformule, die anderen laat 
zien, dat een gang naar de rech-
ter zeker geen “mission impossi-
ble” is”, stelt Remie Hendriks. Bur-
gers weten maar zelden een zaak 
tegen de overheid te winnen, ter-
wijl de wet op het bestuursrecht 
alle kansen biedt. “Wij delen on-
ze ervaring, zodat iedereen met 
vertrouwen naar de rechter kan 
stappen, als je het oneens bent 
met een raadsbesluit”, aldus Peter 
Woudstra.

Volhouden en doorzetten 
Keer op keer brachten de bewo-
ners onderbouwde argumenten 
in, tegen de plannen van de ge-
meente. Maar argumenten zo-
als toename sluipverkeer op de 
smalle Wagenmaker, risico’s door-
gaand autoverkeer langs een 

druk bezochte kinderspeelplaats 
en het negeren van aangetoonde 
extra geluidsoverlast op de Veen-
man, Dijkgraaf, en zelfs op de 
Mandenmaker en Marickenlaan, 
vonden geen weerklank. B&W 
bleef volhouden, dat ontsluiting 
van de Veenman essentieel zou 
zijn voor een uitgebalanceerde 
verkeersafwikkeling van de De 
Maricken. “We hebben dus echt 
niet alleen in “ons” belang gehan-
deld, maar ook in het belang van 
bewoners van de nieuwe wijk”, 
benadrukt Hendriks.

Deskundigheid
Gemeenten hebben intern veel 
kennis in huis, die inwoners niet 
hebben. Wil je je gelijk halen op 
basis van steekhoudende argu-
menten, heb je deskundigheid 
nodig. “Zoek binnen je eigen 
groep en via eigen netwerk, wie 
welke kwaliteiten heeft en be-
kijk goed wie wat kan inbrengen. 
In een groep zit vaak meer ken-
nis dan je op het eerste gezicht 
denkt en maak daar dan ook opti-
maal gebruik van”, adviseert Hen-

Rechter vernietigt raadsbesluit; 

Ontsluiting “Veenman” 
van de baan

Opgeluchte bewoners

De speeltuin.

driks. Zijn er nog “blinde vlekken” 
in de benodigde deskundigheid, 
zoek dan binnen de bestaande 
netwerken van de groepsleden. 
“Inhuren van externe expertise 
kost een vermogen; dat is alleen 
weggelegd voor kapitaalkrach-
tige burgers”, vult Woudstra aan. 
“Een gemeente kan ook externe 
deskundigen inschakelen, maar 
die extra kosten zijn feitelijk altijd 
gedekt, mits passend binnen de 
gemeentelijke begroting.”

Eensgezindheid 
Wat er ook gebeurt en hoelang 
het hele proces ook duurt, blijf 
als groep eensgezind. En vooral, 
laat je nooit overdonderen door 
de gemeente en bureaus die in-
gehuurd worden. De “tegenpar-
tij” probeert op allerlei manieren 
tweedracht te zaaien en het jouw 
gelijk halen bij een overheid is 
een uitputtingsslag. “We hadden 
het anders nooit ruim twee jaar 
kunnen volhouden”, benadrukt 
het bevlogen tweetal. Het onder-
ling delen van de kosten was ook 
geen enkel probleem. De rechter 
heeft de gemeente overigens ge-
last dat bedrag van ruim Euro 360 
te vergoeden.
 
Fantastische speeltuin
De bewoners zijn blij met de uit-
spraak van de bestuursrechter. De 
vernietiging van het raadsbesluit 
brengt ook ongedachte voorde-
len. Tussen de wijken Veenzijde III 
en De Maricken ligt nu een prach-
tige speeltuin. De Maricken is een 

Woordvoerders; rechts Remie Hendriks, links Peter Woudstra

jonge wijk en (groot-)ouders met 
kleine kinderen weten de speel-
tuin te vinden. Iets dat ook al gold 
voor kinderen en ouders in Veen-
zijde III. De gemeente heeft met 
het oog op de ontsluiting van de 
Veenman het speelterrein voor-
zien van extra hekwerk en ban-
ken. De ontsluiting komt er niet 
en volgens Woudstra beschik-
ken kinderen uit de buurt over 
de mooiste en veiligste speel-
tuin in de gemeente. “Het speel-
terrein is nu letterlijk voor jong en 
oud de verbinding tussen twee 
kindvriendelijke wijken.” De te-
genover de speeltuin woonach-
tige Hendriks zag het gebeuren: 
“In tijden van Covid-19 in combi-
natie met het mooie weer de af-
gelopen weken is er dan ook veel 
gebruik van gemaakt.” 

Onverhoopt
De twee wijkbewoners vinden 
ook, dat de doorgang voor wan-
delaars en �etsers op de Veen-
man beantwoordt aan de doel-
stelling van het gemeentebe-
stuur het autogebruik in wijken 
zo veel mogelijk te beperken. 
De gemeente De Ronde Venen 
kan niet in beroep gaan tegen 
het besluit van de rechter. “Mocht 
de coalitie van CDA, VVD en D66 
in de gemeenteraad instemmen 
met een herzien ontsluitingsplan 
voor de Veenman, dan stappen 
we met z’n allen opnieuw naar de 
bestuursrechter”, laten Hendriks 
en Woudstra eensgezind weten. 
Voor inzage argumentatie en 
vonnis bestuursrechter en ach-
terliggende stukken, ga naar 
Raad van State 

De Ronde Venen – De fractie van 
Ronde Venen Belang is duide-
lijk zwaar teleurgesteld over de 
uitkomsten van de laatstgehou-
den raadsvergadering. In een niet 
mis te verstaan persbericht laten 
zij dit weten: “Tijdens de raads-
vergadering van 4 juni jl. zijn een 
aantal onderwerpen besproken. 
De coalitiepartijen CDA, VVD en 
D66 lijken de schijn op te hou-
den dat het geld van de gemeen-
te tegen de plinten op klotst. Met 
het grootste gemak werd goed-
keuring gegeven aan 2,5 miljoen 
aan uitgaven. Dit ondanks een te-
kort van 700.000 euro in 2019 en 
een reeds voorzien tekort van 2 
miljoen euro in 2020. Een motie 
van Ronde Venen Belang om al-
le uitgaven nog eens tegen het 
licht te houden en indien niet di-
rect noodzakelijk deze even op 
te schorten vond dan ook geen 
draagvlak bij de coalitiepartijen. 

Onderzoek verkeersstructuur 
inruilen voor referendum in 
Vinkeveen 
Het eerste voorstel wat werd be-
sproken is een onderzoek naar 
de verkeersstructuur in Vinke-
veen voor € 145.000. De coalitie-
partijen CDA, VVD en D66 stem-
den unaniem in met dit voorstel, 
waarbij ook de variant van een 
westelijke rondweg om Vinke-
veen onderzocht moet worden. 
Iets wat de provincie al diverse 
keren heeft afgewezen en waar in 

Vinkeveen geen draagvlak voor 
is. De fractie van Ronde Venen Be-
lang vroeg zich af of het zin heeft 
om iets te onderzoeken waar-
van je weet dat er geen of weinig 
draagvlak voor is onder Vinkeve-
ners. Daarnaast is de provincie 
vooralsnog tegen. Veel beter zou 
het zijn om eerst te weten wat de 
provincie wil en of toestaat en om 
nog een keer goed te kijken naar 
nut- en noodzaak. Het allerbeste 
zou zijn, wat Ronde Venen Belang 
betreft, een Vinkeveens referen-
dum te organiseren waarbij in-
woners uit Vinkeveen zelf kunnen 
kiezen uit twee of drie varianten.

Nieuw afvalplan: 1,4 miljoen 
bij het afval in de Kliko?
Het meest besproken voorstel 
van de avond was het grondstof-
fenplan 2020-2022. De huidige 
wethouder is de zoveelste wet-
houder die dit gerecyclede voor-
stel door de raad wilde loodsen. 
Het voorstel was om de grijze bak 
straks één keer in de vier weken 
op te halen en om tariefdi�erenti-
atie (Diftar) in te voeren. Dus beta-
len per keer dat de grijze kliko ge-
leegd wordt. De coalitiepartijen 
CDA, VVD en D66 steunden vol-
mondig de wethouder, maar wil-
den de frequentie van 1 keer per 
4 weken naar 1 keer per 3 weken 
brengen. Vooral de ommezwaai 
van het CDA en VVD is frappant. 
Nog geen half jaar geleden waren 
deze twee partijen nog mordi-

cus tegen diftar en nu bleken de-
ze twee fracties opeens voorstan-
der. Dit lijkt op een mooi staaltje 
coalitiepolitiek. Nu wel de wet-
houder steunen en een half jaar 
geleden de wethouder van de se-
niorenpartij afbranden met een 
vrijwel identiek plan. Wat Ron-
de Venen Belang betreft mocht 
het voorstel ook deze keer in de 
prullenbak. De invoering vraagt 
om een gigantische investering 
van € 1,4 miljoen met kapitaal-
lasten. Daarvan zegt Ronde Ve-
nen Belang: in deze onzekere, tijd 
niet doen! Het verminderen van 
de ophaalfrequentie vindt Ron-
de Venen Belang prima. Zeker als 
dit bijdraagt aan een betere afval-
scheiding. Inwoners die hier niet 
mee uitkomen kunnen een twee-
de bak aanvragen en dan daar-
voor extra betalen. Dit lijkt Ron-
de Venen Belang een veel mak-
kelijker en goedkopere oplos-
sing dan DIFTAR. Diftar leidt tot 
meer zwerfafval, afvaldumping 
en mogelijke technische proble-
men. Een ander onderdeel van 
het plan bevatte veel investerin-
gen om afvalscheiding bij hoog-
bouw mogelijk te maken. De frac-
tie van Ronde Venen Belang dien-
de samen met Lijst 8, CU/SGP en 
de Seniorenpartij een amende-
ment in. In dit amendement stel-
den deze fracties voor om de grij-
ze kliko eens per 4 weken op te 
halen en geen DIFTAR in te voe-
ren. Met dit amendement kon de 

investering van 1,4 miljoen euro 
achterwege blijven en zou het af-
valscheidingspercentage met 4% 
minder stijgen. Ronde Venen Be-
lang vroeg zich samen met de an-
dere indieners van het amende-
ment oprecht af: als het doel 75% 
afvalscheiding is, waarom dan 
voor die laatste 4 procent zoveel 
extra geld uitgeven? Dat is in de-
ze onzekere tijd niet uit te leggen 
aan onze inwoners.

Nieuwe pont
Bijna 1 miljoen voor een nieuwe 
pont of deze renoveren tegen een 
veel lager bedrag? 
Als klap de vuurpijl moest er bij-
na een miljoen voor een nieuwe 
veerpont in Nessersluis beschik-
baar worden gesteld, terwijl de 
pont recent gerenoveerd is en 
nog een paar jaar mee kan. Die 
paar jaar zouden kunnen wor-
den gebruikt om alternatieven 
voor een elektrische motor te on-
derzoeken. Ook dit voorstel werd 
aangenomen. 

Motie uitgaven even niet te 
doen, totdat er financiële 
zekerheid bestaat niet 
gesteund door ander fracties
Alle besproken raadsvoorstellen 
opgeteld bleken deze goed voor 
bijna 2,5 miljoen euro. Nog afge-
zien van de corona-crisis kampt 
de gemeente met aanzienlijke te-
korten. Over het jaar 2019 kwam 
de gemeente 700.000 euro te-
kort. Voeg daarbij het reeds voor-
ziene tekort in 2020 van 2 miljoen 
euro, dan is duidelijk dat de ge-
meente De Ronde Venen niet �-
nancieel gezond is. Voeg daarbij 
dat de reservepositie van de ge-
meente in een half jaar tijd met 
5 miljoen is afgenomen dan is de 
gemeente bewezen niet �nan-

cieel gezond, maar juist ernstig 
ziek. In de raadsvergadering van 
juli wordt hierover gesproken en 
zullen de randvoorwaarden voor 
de begroting van 2021 worden 
vastgesteld. Om die reden diende 
de fractie van Ronde Venen Be-
lang een motie in om alle uitga-
ven, waarvoor nog geen verplich-
ting was aangegaan of nog niet 
in uitvoering was genomen op 
te schorten. Hiervoor was geen 
steun. Fractievoorzitter Maarten 
van der Greft verwoordde dit als 
volgt: “Het is makkelijk over geld 
uitgeven te praten als je als poli-
ticus elke maand je geld gestort 
krijgt. Voor veel van onze inwo-
ners is iedere maand geld gestort 
krijgen niet altijd zo vanzelfspre-
kend meer. In deze tijd van onze-
kerheid voor ondernemers en in-
woners moeten we als gemeente 
geen geld uitgeven waarvan we 
nu al weten dat we het in de toe-
komst niet meer hebben.”

Voorzichtiger
Je zou verwachten dat het colle-
ge met de slechte �nanciële po-

sitie vanwege Corona en de grote 
onzekerheid daardoor, �nancieel 
een stuk voorzichtiger zou zijn, 
maar niets is minder waar. Ron-
de Venen Belang heeft de afge-
lopen maanden meerdere malen 
aangegeven dat wij een herijking 
wilden van de onderwerpen die 
nog op de agenda stonden. Zo-
dat deze onderwerpen opnieuw 
konden worden bekeken. Ronde 
Venen Belang bleek echter een 
roepende in de woestijn. De co-
alitie deed alsof er niets aan de 
hand was en is. Ronde Venen Be-
lang is dan ook benieuwd naar 
de discussie volgende maand tij-
dens de behandeling van de jaar-
rekening 2019 (tekort 700.000 
euro) en de bespreking van de 
uitgangspunten voor de begro-
ting 2021 (voorzien tekort al 2 
miljoen euro). Dan moet er wor-
den gekeken hoe de gemeente 
uit deze slechte �nanciële posi-
tie moet komen. Maarten van der 
Greft: “Dan zal ongetwijfeld ook 
blijken dat men een maand eer-
der niet zo makkelijk zoveel geld 
had moeten uitgeven.”

Coalitie strooit met geld

Ronde Venen Belang: “Geef 
geen geld uit dat je niet hebt”
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Na 45 jaar einde aan ‘tijdperk Colijn’
Uithoorn - Op 15 juni aanstaan-
de dragen Axel en Heleen Co-
lijn de sleutel van het gelijkna-
mige dans en partycentrum over 
aan de nieuwe eigenaar. Hier-
mee komt een eind aan 45 jaar 
dansen, feesten, dansvoorstellin-
gen, wedstrijden, gezelligheid en 
gekkigheid. Hoewel Axel en Hel-
een al sinds 1990 met veel plezier 
het bedrijf runnen was het niet al-
tijd gemakkelijk; het stijldansen 
raakte ‘uit’ en er moesten ande-
re vormen van inkomsten gevon-
den worden. Dat was best even 
schakelen. Toen Cees (overleden 
in 2016) en Stella Dansschool Co-
lijn oprichtten in 1975, hingen de 
armen en benen eruit. Volle groe-
pen, 7 dagen in de week. Daar-
naast nog diverse wedstrijdgroe-
pen en -paren, ieder weekend 
wedstrijden en twee jonge kin-
deren. Het was een succes maar 
ook zwaar. In 1990 kwamen zoon 
Axel en echtgenote Heleen erbij. 
Zij namen steeds meer werk en 
lesdagen voor hun rekening en 
Cees en Stella konden afbouwen. 
Het stijldansen liep enorm te-
rug dus er werd een balletschool, 
Dance Centre Uithoorn, opge-
richt, Dansschool Colijn werd 
Dans en Partycentrum Colijn, en 
later kwamen daar nog bridge-
vereniging bij en de Jeugd Thea-
terSchool Uithoorn. Daarnaast de 
vele evenementen die ieder jaar 
terugkwamen: de seniorenmid-
dag van de Lions, de kerstviering 
van de KBO, de repetities van het 
AmstelProms Koor. Daarnaast na-

tuurlijk de vele bruiloften, feesten 
en partijen.

Mooi geweest
Op deze manier kon het be-
drijf redelijk goed blijven draai-
en maar het was hard werken en 
24/7 ‘aan’ staan. Nu vinden Axel 
en Heleen dat mooi geweest, zij 
willen graag wat meer tijd voor 
hobby’s en sociale contacten. Het 
pand is verkocht. Axel en Heleen 
voelen zich gezegend: “In de af-
gelopen 30 jaar hebben wij stee-
vast mogen vertrouwen op on-
ze leerlingen. Wat voor gekkig-
heid wij ook verzonnen; de mees-
te leerlingen waren er altijd bij! 
Sinds onze zoons 15 jaar zijn (in-
middels 25 en 20) hebben zij al-
tijd geholpen waar nodig. Eigen-
lijk al veel eerder: Rogier en Juli-
an stonden al op 8-9 jarige leef-

tijd jus d’orange te persen (op 
een krukje) en liepen met bladen 
lege glazen door de zaal. Dat von-
den ze geweldig. Van ons mocht 
dat maar een paar keer per jaar en 
daar keken ze altijd erg naar uit. 
Daarnaast zijn wij ook zeer dank-
baar voor het feit dat wij in al die 
jaren altijd terug konden vallen 
op onze medewerkers. Mensen 
die stuk voor stuk een baan had-
den maar graag een handje kwa-
men helpen in hun (spaarzame) 
vrije tijd. Sommigen van hen al 
meer dan 25 jaar en het leuke was 
dat ook hun kinderen het heerlijk 
vonden om een handje mee te 
helpen. Dan hadden we een eve-
nement en dan was de hele fami-
lie aanwezig. Echt geweldig! Dank 
je wel Bas van Diemen, Ron, Mar-
jolein, Lisa en Stan Zürcher, Tali-
tha van Itterzon, Luna Albers en 

Tygo Punt. Dit waren de mede-
werkers van het laatste uur maar 
onze dank gaat ook uit naar al die 
andere medewerkers die ons ge-
holpen hebben in de afgelopen 
jaren.”

DCU en JTSU
“Daarnaast dank aan het docen-
ten team van Dance Centre Uit-
hoorn en de Jeugd TheaterSchool 
Uithoorn. Ook hier mensen die 
lang bij ons zijn geweest, ook zij 
hebben een speciaal plekje in 
ons hart. En we vinden het super-
�jn dat beide scholen voortgezet 
gaan worden. Dance Centre Uit-
hoorn zal worden voorgezet door 
het team van Babet Fernandez en 
de Jeugd TheaterSchool Uithoorn 
zal worden voortgezet door het 
team van Sabrine Hallewas, zij 
was als 4 jarige ballerina al bij ons 
en is vanaf het eerste uur verbon-
den geweest aan de Jeugd Thea-
terSchool.”

Wat nu?
Deze vraag krijgen Axel en Hel-
een vaak natuurlijk. Nou, zij gaan 
zeker niet achter de geraniums. 
Heleen is een organisatiedier. 
Nog steeds in het bestuur van 
KnA. Afgelopen jaar heeft zij ook 
de Sinterklaasintocht georgani-
seerd en ze zit al een aantal jaren 
in het organisatieteam van Am-
stelProms. Dat blijft zo. Daarnaast 
meer tijd om muziek te maken, 
baritonsaxofoon en piano, en 
sporten te doen zoals zeilen en 
ook roeien staat op het verlang-
lijstje. Daarnaast misschien een 
leuke job waarin ze haar creativi-
teit kwijt kan. Axel is al een aantal 
jaren actief bij Qui Vive tennis en 
heeft plannen om zich nog steeds 
in te laten huren als DJ voor feest-
je en partijen. Daarnaast mis-
schien nog iets administratiefs. 
Voorlopig gaan ze even genieten 
van hun vrije tijd.

Nachtkaars
Deze vrije tijd is wel iets eerder 
begonnen dan de bedoeling was; 
door Covid-19 ligt het bedrijf al 
sinds half maart stil. “We vinden 
het jammer dat 45 jaar Colijn uit-
gaat als een nachtkaars, dat had-
den we natuurlijk heel graag an-
ders gezien. We waren bezig met 
het organiseren van een eind-
feest waar nog lang over gepraat 
zou worden maar dat kon natuur-
lijk niet doorgaan nu. Maar we 
hebben er vrede mee, er zijn er-
gere dingen in de wereld.” Dank, 
ook namens Stella, aan al die lie-
ve leerlingen van de afgelopen 
45 jaar en aan iedereen die ons 
op wat voor manier dan ook ge-
steund heeft!

Uithoorn - Er hangt een groot 
Rick FM spandoek bij de brand-
weerkazerne in Uithoorn voor de 
promotie van het wekelijkse pro-
gramma op zondagmorgen; Uit-
hoorn, De Kwakel en Thamen 
200 jaar samen, Gemeente Uit-
hoorn. Wekelijks een gevarieerd 
programma met interviews en 
columns over diverse onderwer-
pen. In het programma zijn we-
kelijks interviews met de Burge-
meesters van toen en nu en Rick 
FM fragmenten uit het radioar-
chief. Ook een interview met een 
BUK’ker, dat is een bekende Uit-
hoornaar, Kwakelaar, of bedrijf. 
Historische feiten en weetjes in 
de column van Chris Woerden, 
een samenwerking met de Stich-
tingen Oud Uithoorn en De Kwa-
kel en De Kwakel Toen & Nu. Er 
zijn korte interviews in het on-
derdeel “De 200 seconden van.....”. 
Wilt u hieraan meedoen, stuur 
dan opname of reactie naar; uit-

hoorn200@rickfm.nl. De muziek 
in het programma zijn de geko-
zen verzoeknummers uit de Uit-
hoornse & Kwakelse Top 200. De 
complete uitzending hiervan is 
in het weekend 15 en 16 augus-
tus. Nummers hiervoor instu-
ren kan via de website; https://
www.rickfm.nl/top200/nieuws/
item?1151536. De uitzending van 
dit speciale programma is iedere 
zondagmorgen 10.00 - 11.00 uur. 
Herhaling iedere woensdag 18.00 
- 19.00 uur. Alle uitzending ook 
te beluisteren via podcasts op 
de website; https://www.rickfm.
nl/podcasts/content/page?4092. 
Luisteren naar Rick FM, Caiway: 
Uithoorn en De Kwakel, frequen-
tie 99.0 FM en Aalsmeer 93.1 FM. 
Etherfrequentie 106.3 FM. Live 
stream; https://www.rickfm.nl/
radiogids/stream en ook over-
al met de gratis TuneIn App; ht-
tps://tunein.com/radio/Rick-FM-
1063-s81518/

Radio Rik maakt promotie

per vanaf het feestterrein bij KDO 
De Kwakel op de plek waar de 
Kooyman Polderloop altijd start. 
Op de dag en op het tijdstip dat 
jou uitkomt loop je de afstand 
van 4 of 10 kilometer. Via een re-
gistratieprogramma (b.v. Strava 
of Runkeeping) op je telefoon of 
horloge houd je de gelopen af-
stand en tijd bij. Na a�oop maak 
je een screenshot van je tijd en 
gelopen parcours en stuurt dit sa-
men met je naam naar het mail-
adres van de organisatie (Atle-

tiek Klub Uithoorn). De ontvan-
gen uitslagen worden verwerkt in 
de uitslagenlijst en elke deelne-
mer ontvangt digitaal de uitslag 
en als herinnering een eigen di-
gitale oorkonde (PDF) met naam, 
datum en gelopen tijd. Van te vo-
ren inschrijven is niet nodig (de 
loop is GRATIS), dus gewoon lek-
ker lopen wanneer het uitkomt. 
Het ongewijzigde parcours volgt 
de openbare weg, als deelnemer 
dien je de eigen veiligheid in acht 
te nemen.

Kooyman Polderloop 
2020 gaat door

Uithoorn - Ook nu ben je van 
harte welkom om vier keer ge-
heel vrijblijvend mee te trainen 
bij de Honk- en softbalvereniging 
Thamen. De jeugd tot en met 18 
jaar heeft reguliere training waar-
bij de trainers rekening houden 
met de 1.5 meter richtlijn. Ge-
lukkig is voor 19+ training op 
1.5 meter bijzonder goed moge-
lijk, omdat er tijdens wedstrijden 
ook weinig lichamelijk contact is. 
Honkbal en softbal is voor ieder-
een, jong en oud, amateur of prof 
en voor jongens en voor meisjes 
(dan wel dames en heren). Van-
af je vijfde ben van je van har-
te welkom in een van de jeugd-
teams. Voor spelers van eenen-
twintig jaar en ouder zijn er drie 
senioren honkbalteams en zeven 
softbalteams. Het Mixed Slow-
pitch team, een recreatievere ge-
mengde vorm, van softbal maakt 
de mogelijkheden compleet. En 

het oudst spelende lid is inmid-
dels 70+. Honk- en softbalvereni-
ging Thamen is te vinden aan de 
Vuurlijn 24 in De Kwakel. De ver-
eniging telt op dit moment rond 
de 250 leden en zijn een van de 
grotere breedtesportverenigin-
gen van Nederland, waarbij de 
leden lang niet allemaal uit Uit-
hoorn komen. Honkbal en soft-
bal zijn uitdagende en spannen-
de sporten. Als slagman en honk-
loper komt het op je individue-
le kracht en snelheid aan, in het 
veld verdedig je als team samen 
de honken. En hoe meer ervaring 
je met je team opdoet, hoe meer 
tactiek en strategie je samen in 
het spel kunt stoppen. Dat maakt 
honkbal en softbal boeiend voor 
iedereen! Opgeven voor de trai-
ning of meer informatie? Stuur 
dan een e-mail naar info@tha-
men.info of stuur een berichtje 
naar 06-51679394.

Altijd al willen honkballen 
en/of softballen?

20 juni Open dag bij AKU
Uithoorn - Kom naar de Open dag 
bij AKU, Atletiek Klub Uithoorn, en 
ervaar hoe leuk en afwisselend at-
letiek is. AKU heeft een prach-
tige atletiekaccommodatie op 
sportpark de Randhoorn. Voor de 
jeugd van 6 t/m 16 jaar bieden ze 
het volgende: Tweemaal een cir-
cuitvorm met sprinten, horden, 
verspringen en kogelstoten/bal-
werpen. Heel veel informatie over 

AKU en de mogelijkheden op on-
ze accommodatie. De Open dag 
wordt gehouden met de Corona-
voorschriften als leidraad. Ze vra-
gen je om je van te voren aan te 
melden door een mail te sturen 
naar technische-commissie@aku-
uithoorn.nl met je voorkeur voor 
een tijdblok. Er is een tijdblok van 
14.00-15.00 uur en een tijdblok 
van 15.00016.00 uur.

Knuffel weer 
‘thuis’

Uithoorn - Hartelijk dank voor 
het plaatsen van het stukje ‘knuf-
fel gevonden’ in de Meerbode 
van afgelopen week. Dankzij jul-
lie (en de vinder uiteraard) kwam 
de knu�el na een week dage-
lijks zoeken weer bij de eigena-
resse terecht! Mijn dochter Lin-
de van 5 jaar was ontzettend blij 
dat ze haar lievelingsknu�el ‘kras-
je’ weer in haar armen kon slui-
ten. Ze zal vannacht weer lekker 
slapen! 
Leonie, Linde & Krasje

De Kwakel - Atletiekvereniging 
AKU heeft in overleg met de or-
ganisatie van het Polderfeest in 
De Kwakel een Kooyman Polder-
loop kunnen samenstellen met 
inachtneming van de actuele Co-
rona voorschriften. De Kooyman 
Polderloop zal dit jaar individueel 
worden gelopen over de afstan-
den 4 kilometer en 10 kilometer in 
de periode van zaterdag 18 juli tot 
en met donderdag 30 juli. Je loopt 
het parcours solo of samen met 
1- of 2 andere lopers, maar daar-
bij moet de 1 ½ meter onderlin-
ge afstand wel worden gerespec-
teerd. Dankzij de spontane onder-
steuning van de vele sponsoren 
van de Kooyman Polderloop is de 

deelname gratis. Veel activiteiten 
die waren gepland i.v.m. 200 jaar 
Uithoorn zijn helaas niet doorge-
gaan sinds begin maart. We zijn 
blij dat met het doorgaan van de 
Kooyman Polderloop er weer aan-
dacht kan worden gegeven aan 
dit jubileumjaar. 

Hoe?
Hoe gaat de Kooyman Polderloop 
dit jaar in zijn werk? Elke dag is 
het feestterrein bij KDO De Kwa-
kel toegankelijk van 9.00 uur tot 
21.00 uur. Het start/�nish gebied 
wordt feestelijk aangekleed met 
start/�nishdoek, boog en kleuri-
ge sponsoruitingen. Ideaal voor 
een sel�e moment. Je start als lo-





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.

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Bijzondere Rondeveense 
Inwoners 
Wij komen veel mooie inwoners tegen en die bijzonder zijn. Om-
dat één van de doelstellingen van IVI is om inwoners een podium 
te geven zetten wij op onze IVI-pagina zo nu en dan een inwoner in 
de schijnwerpers. Dit zijn niet zomaar inwoners maar bijzondere 
Rondeveense inwoners. Deze week zet IVI de heer Huub van Bem-
melen in de schijnwerper 

mooie cluppie. Al sinds de oprich-
ting 30 mei 1969 is hij als clubman 
in de weer met allerlei activiteiten. 
Vaste grensrechter bij het 1e team, 
elftal leider geweest, clubblad ge-
drukt, bestuurslid geweest, 15 jaar 
de jeugd getraind, 35 jaar de vei-
ling georganiseerd, achter de bar 
gestaan en vast de ballen nog ge-
poetst en nog veel meer. Huub is 
gewoon een stukje HSV. Maar van 
het voetbalveld naar de kerk is bij 
Huub helemaal geen grote sprong 
want Huub is ook bekend als de 
koster van de Antoniuskerk in De 
Hoef. En ook dat deed hij natuur-

lijk niet onverdienstelijk want een 
onderscheiding van het bisdom 
krijg je niet zomaar. In Aalsmeer 
en Hoofddorp was hij een tijd-
je conciërge tot vreugde van de 
leerlingen die hem mochten mee-
maken. En Huub stond altijd klaar 
voor een grapje en kon je onder 
een veegbeurt van het school-
plein uitkomen als je een pot pic-
calilly voor hem ging halen. De 
jeugd dacht dat hij ze in de ma-
ling nam, want het woord piccalil-
ly klonk ze niet bekend in de oren. 
Daar kon hij dan echt van genie-
ten als ze later hoorde dat het 
echt bestond en ze voor niets het 
schoolplein hadden geveegd. Hij 
kon goed met de leerlingen op-
schieten. Zoals hij met iedereen 
goed kan opschieten. Het is ge-
woon een � jne vent en daar hoeft 
hij echt geen toneel voor te spe-
len want het hart zit gewoon bij 
hem op de goede plaats en daar 
zit een goud randje om. Maar over 
toneelspelen gesproken daar 
draait hij zijn hand ook niet voor 
om want ook van de Toneelver-
eniging De opregte Amateur is hij 
van het begin als lid en ook daar 
weer dezelfde lijst aan activiteiten 
en natuurlijk bijna lid van verdien-
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Op 14 maart 1940 werd er een 
markante Ronde Vener geboren 
die tot op heden heel veel bete-
kend voor het sociaal maatschap-
pelijk leven in onze gemeente. Zo 
een echte kanjer waarvan ieder-
een wel weet dat hij heel veel doet 
maar waar we het ook bijna nor-
maal van zijn gaan vinden dat hij 
doet wat hij doet. Maar dat is niet 
normaal dat is bijzonder! Daar-
om zet IVI deze bijzondere ron-
deveense inwoner in de schijn-
werpers in deze rubriek. We heb-
ben het deze week over Huub van 
Bemmelen. We gaan dan terug in 
de tijd en komen uit in De Hoef. 
Huub woont namelijk daar al zijn 
hele leven. Eerst met zijn moeder 
Betje en nu met zijn broer Nardus. 

Maar als je aan De Hoef denkt dan 
moet je toch ook altijd denken 
aan dat karakteristieke voetbal-
veld. Midden tussen de weilanden 
staan daar ineens witte palen en 
op het gras allerlei witte lijnen ge-
kalkt. Daar lopen dan in het week-
end geen koeien maar wat Hoef-
se mannen tegen een bal te trap-
pen. De koeien kijken wat vreemd 
maar het publiek langs het veld 
vermaakt zich goed. Eén van die 
mannen die daar geregeld te-
gen de bal heeft getrapt is Huub. 
In het 3e elftal heeft hij met veel 
plezier gevoetbald met een kam-
pioenschap als hoogtepunt. Maar 
Huub heeft daar niet alleen tegen 
een balletje getrapt. Huub heeft 
zo een beetje alles gedaan bij dit 

De uitdaging
De uitdaging is om in het on-
derstaande � guur de negen 
punten met elkaar te verbin-

den door vier rechte lijnen te 
trekken zonder je pen van het 
papier te halen. Probeer het 
eens!

Gelukt?
Als het gelukt is, dan bent u een 
creatieve denker. IVI is dan ze-
ker op zoek naar u. IVI is name-
lijk voor de dialoog die we gaan 
houden op zoek naar mensen 
die creatief mee willen denken 
over een andere invulling van 
de lokale democratie. Een de-
mocratie van nieuwe vormen, 
waarin de samenwerking tussen 
de inwoners en de lokale over-
heid centraal staat. 

Het gevaar van 
systeemdenken
Binnen ons systeem dreigt 
het gevaar van systeemden-
ken. We zien steeds vaker dat 
bij een groep, op zich zeer be-
kwame personen, de beïnvloe-
ding door het systeem de kwa-
liteit van hun besluitvorming 
vermindert. De inwoners gelo-
ven het allemaal wel en gaan 
passief gedrag vertonen bij be-
slissingen van bovenaf. Ook al 
zijn ze het er niet mee eens en 
hebben zij zelf mooiere oplos-
singen.

Geen bureaucratische 
belemmeringen 
Om problemen op te lossen, 
moet men juist samen optrek-
ken en buiten de bestaande 
denkkaders kunnen en dur-

ven te treden. Dit wordt bereikt 
door creatieve technieken zo-
als brainstormen met elkaar of 
de dialoog met elkaar aan te 
gaan, waarbij men zijn of haar 
creativiteit de vrije loop mag la-
ten gaan. Even geen bureaucra-
tische belemmeringen van wet 
en regelgeving. 

Op basis van 
gelijkwaardigheid
IVI wil dan ook de dialoog aan-
gaan met elkaar, waarin we als 
inwoners om tafel gaan met de 
politiek, de gemeente ambte-
naren, de ondernemers en an-
dere stakeholders in De Ronde 
Venen. Op basis van gelijkwaar-
digheid met elkaar om tafel om 
te brainstormen hoe we belang-
rijke vraagstukken samen kun-
nen gaan oplossen. 

IVI nodigt inwoners uit
Het maakt natuurlijk helemaal 
niet uit of het je nu wel of niet 
gelukt is om de bovenstaande 
puzzel op te lossen. Iedereen 
heeft namelijk zijn kwaliteiten 
en expertise om wat toe te voe-
gen aan de dialoog. We nodi-
gen u dan ook van harte uit om 
straks aan te schuiven bij de dia-
loogtafels die IVI gaat organise-
ren. We hebben al veel positieve 
reacties en deelnemers die zich 
hebben aangemeld. Doet u ook 
mee? 

Meer weten over de 
IVI-dialoog?
Wil jij mee doen aan de dialoog 
of wil je hier wel wat meer over 
weten? Stuur dan snel een email 
naar: info@inwonersvoorinwo-
ners.nl 

sten. Tja hij heeft wel wat eretitels 
achter zijn naam staan want in 
2009 werd hij vrijwilliger van het 
jaar. Maar als je je als vrijwilliger al 
meer dan 50 jaar inzet binnen de 
kerk, verenigingen en op allerlei 
sociaal terrein dan ben je eigenlijk 
vrijwilliger van de eeuw! Het vrij-
willigers DNA zit bij Huub in het 
bloed. Er is nagenoeg geen acti-
viteit in de Hoefse gemeenschap 
waar hij geen bijdrage aan gele-
verd heeft en in dit artikel kunnen 
we ze ook allemaal niet benoe-
men want dan zou er een extra 
editie moeten verschijnen. Naast 
dat hij zelf bergen met werk ver-
zet en nog veel meer achter dan 
voor de schermen stimuleert hij 
ook anderen om evenementen 
van de grond te krijgen door zelf 
eerst de handen uit de mouwen 
te steken. Door zijn openbare op-
treden binnen de kerk en tal van 
activiteiten kent iedereen hem 
in De Hoef en zal niet gauw ie-
mand hem voorbijlopen om hem 
te groeten. En altijd in voor een 
praatje en een sociale gedachte. 
Zo vertelde mij recent iemand mij 
dat hij Huub aansprak over de de-
monstraties op de Dam. Hij vroeg 
hem wat Huub zou hebben ge-
daan als zijnde “de sociale burge-
meester van de Hoef” als dat in 
zijn dorp was gebeurd. Het ant-
woord was duidelijk dat Huub ie-
mand is die graag samen dingen 
regelt en aanpakt. Hij zei daar had 
ik dan eerst eens binnen mij net-
werk over gesproken. Maar ook 
ver buiten De Hoef is Huub een 
bekende verschijning en heeft hij 
zich ingezet voor vele verenigin-
gen en sociale organisaties. Zo is 
hij nu vaak te zien bij inloophuis 
‘t Anker in Mijdrecht. Huub doet 
daar het werk van technisch coör-
dinator maar een betere titel is na-
tuurlijk gewoon ‘de duizendpoot’ 

Naast de techniek doet Huub ook 
“gewoon” coördinator werkzaam-
heden zoals het begeleiden van 
gasten. Hij doet dat altijd, maar 
dan ook altijd met een opge-
ruimd karakter en een zeer posi-
tieve instelling. Huub kan je alles 
vragen en hij doet het met een 
lach en stukje humor Daar wordt 
je blij van! Waar ze bij ’t Anker ook 
blij van werden was de inzet van 
Huub bij de verhuizing van het 
Anker naar de Trekvogel. Tal van 
klussen die hij heeft opgepakt 
hebben ertoe bijgedragen dat zij 
er fantastisch bijzitten op de nieu-
we locatie. Naast zijn eigen kracht 
gebruikt hij ook de kracht van zijn 
netwerk. Hij kent bijna iedereen. 
Dat betekent dat als er iets moet 
gebeuren Huub wel weer een 
mannetje of vrouwtje weet die 
dat kan en wil opknappen. En zo-
danig dat het niks kost want vaak 
zijn er geen centjes bij vrijwilli-
gersorganisaties en dat kan Huub 
dan ook weer heel goed verko-
pen als vertegenwoordiger van 
de vrijwilligers en dan doen men-
sen het belangeloos voor de loka-
le samenleving en ook een beet-
je voor Huub denk ik. Hoe sluit je 
nu zo een mooi stuk over iemand 
af en hoe omschrijf je hem in een 
paar woorden. Een buurtbewo-
ner omschreef het misschien wel 
heel tre� end en daar laat ik het 
dan ook maar bij. Een gouden ke-
rel die dienend is zijn aan de ge-
meenschap!
 
Voor deze rubriek zet IVI graag 
vaker mooie bijzondere inwo-
ners uit De Ronde Venen in 
de schijnwerpers. Weet u ook 
zo een mooie inwoner die iets 
(heeft) toegevoegd aan onze lo-
kale samenleving laat het ons 
weten en stuur een e-mail naar 
info@inwonersvoorinwoners.nl

Denk jij ‘out of the box’?
Om te testen of je een beetje buiten de bestaande kaders kan 
denken (thinking outside the box) is er ooit een puzzel be-
dacht. Om de oplossing van die puzzel te vinden is het nood-
zakelijk dat men buiten de lijntjes durft te denken. Bent u ie-
mand die “out of the box” kan denken? Test het hier.

Gelukt?

Wilnis – Vanwege het Coronavirus 
hebben veel bewoners in de Ron-
de Venen de afgelopen tijd hun 
wandelschoenen aangetrokken. 
Om dit wandeluitje extra leuk te 
maken in de aankomende periode 
heeft Wilnis Klopt de ‘Kunst in de 
Tuin Wandeltocht’ opgezet. Wilnis 
Klopt nodigt daarom Wilnissers 
uit om in hun voortuinen een zelf-
ontworpen kunstwerk te plaat-
sen waar wandelaars langs kun-
nen lopen. Wilnis Klopt werkt aan 
behoud en verbetering van het 
dorp Wilnis als een veilige, vrien-
delijke en leefbare woon, werk- en 
leefgemeenschap. De vereniging 
wil met dit initiatief het bewegen 
in het dorp Wilnis stimuleren en 
daarnaast kunst toegankelijk ma-
ken voor iedereen. Aan alle bewo-
ners van Wilnis wordt de kans ge-
boden, om op een laagdrempeli-
ge manier hun creativiteit tentoon 
te stellen. Aan de hand van de 
aanmeldingen, worden van 20 ju-

ni t/m 18 juli wandelroutes uitge-
zet door Wilnis Klopt. Wandelaars 
kunnen tijdens hun wandeling 
genieten van al het creatiefs dat 
is gemaakt aan de hand van deze 
wandelroutes. Wandelroutes van 
zijn vanaf 13 juni te downloaden 
via de website www.wilnisklopt.nl.

Kunst in de Tuin
Aan alle creatieve inwoners van 
Wilnis, van jong tot oud, doet Wil-
nis Klopt een oproep. Vind je het 
leuk om iets te maken en wil je 
jouw creativiteit tentoonstellen? 
Dan is dit het moment! Alles is ge-
oorloofd, van beeldhouwen, schil-
deren, houten constructies, breien 
of haken alles kan en mag, zo lang 
het in de voortuin past, geduren-
de 4 weken kan blijven staan en 
de wandelaars jouw kunstwerk 
kunnen zien. 

Winnen
De wandelaars kunnen tijdens 

Wilnis Klopt organiseert 
‘Kunst in de Tuin Wandeltocht’

wandeltocht(en) ieder kunstpro-
ject beoordelen door middel van 
een cijfer (1 t/m 10) en dit mel-
den bij Wilnis Klopt. Het kunst-
werk met de meeste en hoogste 
cijfers wint een prijs. Bovendien 
maakt iedere wandelaar die de 
kunstwerken beoordeelt ook kans 
op een kleine prijs. Inzenden kan 
tot 14 juli a.s. De ‘Kunst in de Tuin 
Wandeltocht’ is van 20 juni t/m 18 
juli a.s. in Wilnis. De wandelroutes 
zijn vanaf 13 juni a.s. te downloa-
den via de website www.wilnis-
klopt.nl.

Deelname 
Winissers die interesse heb-
ben om deel te nemen met hun 
kunstwerk(en) aan de ‘Kunst in 
de Tuin Wandeltocht’ kunnen zich 
aanmelden bij Wilnis Klopt via in-
fo@wilnisklopt.nl o.v.v. Kunst in 
de Tuin. Vergeet niet je adres en 
naam te vermelden. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 12 juni a.s.

Hertha is op zoek naar 35+ dames
Vinkeveen - Ben jij het binnen 
zitten zat? Wil jij aan je conditie 
werken? De dames van Hertha 
V 35+ zijn op zoek naar gezelli-
ge sportieve dames om de selec-
tie verder uit te breiden. In princi-

pe gaan ze vanaf september 2020 
wedstrijden spelen op een half 
veld 7 tegen 7. Om je alvast het 
juiste gevoel te geven ben je van 
harte welkom om een keer mee 
te trainen op dinsdagavond van-

af 20.30 uur bij Hertha in Vinke-
veen. Dan kijken ze daarna of het 
bevalt. Heb je interesse neem dan 
contact op met Frank Vousten 
(frankvousten@hertha.nl) of bel 
of app met 06-51978366. 





Regio - Bij Nessersluis komt een 
nieuwe, volwaardige veerpont 
over de Amstel. Daarmee lijkt een 
einde te zijn gekomen aan een bij-
na acht jaar durende politieke dis-
cussie over wel of niet renoveren, 
wel of geen diesel als brandstof en 
de vervanging door een eenvoudi-
ge �ets- en voetgangerspont. Af-
gelopen week stelde de gemeen-
teraad een aanvullend investe-
ringsbudget beschikbaar van € 
490.000 om de huidige autoveer-

pont te vervangen door een nieuw 
exemplaar. Dit bedrag komt bo-
venop het eerder beschikbaar ge-
stelde budget van € 420.000, zo-
dat de nieuwe pont op 1 miljoen 
euro komt. Via het doorlopen van 
een verplichte Europese aanbe-
steding een Europese kan einde-
lijk vaart gemaakt worden met de 
bouw van de nieuwe pont. 

Regulier onderhoud
Met alleen regulier onderhoud 

blijft de veerpont niet in de vaart. 
De afgelopen jaren zijn diverse 
onderdelen van de veerpont ver-
nieuwd. Jaarlijks ging het om on-
geveer € 15.000 aan meerkosten 
en in het jaar dat de pont gekeurd 
moest worden, heeft de gemeen-
te ca. € 50.000 aan kosten ge-
maakt. Daarmee voldoet de veer-
pont amper aan de minimale AR-
BO eisen voor zowel het perso-
neel als voor de gebruikers van 
de veerpont.

Meerderheid raad DRV kiest voor 
nieuwe elektrische veerpont

Auto 
brandstichter 

vat vlam
Mijdrecht - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag jl., omstreeks 02.15 uur, 
heeft een tot nu toe nog onbeken-
de persoon, brandgesticht in een 
personenauto die geparkeerd stond 
aan de Heemraadsingel. Een late 
wandelaar zag een donker geklede 
persoon een ruit inslaan van een au-
to en deze daarna in de brand ste-
ken. De brandstichter vatte daar-
bij zelf vlam en begon verschrikke-
lijk hard te schreeuwen en rende al 
brandend richting Kerkvaartbrug. 
De wandelaar belde direct 112. De 
verdachte is helaas niet meer aan-
getro�en. Naast de auto werd wel 
een grote bijl aangetro�en.

Provincies niet thuis
Het college van b en w noemde 
de veerpont een gewenste voor-
ziening. die veelvuldig wordt ge-
bruikt. Jaarlijks gaat het om on-
geveer 25.000 motorvoertuigen, 
ruim 50.000 �etsers en meer dan 
8.000 voetgangers. In een eerder 
stadium heeft de gemeente aan 
de provincie Noord-Holland en 
de provincie Utrecht gevraagd 
om een �nanciële bijdrage te le-
veren aan onze veerpont. De re-
actie hierop was negatief. Zij za-
gen het als het in standhouden 
van een al aanwezige voorziening 
en daarvoor wordt geen subsidie 
beschikbaar gesteld. Er wordt nu 
alsnog een nieuwe subsidieaan-
vraag voorbereid.

“Nieuwe pont is doorbraak”
Lang niet alle fracties waren voor 
dit voorstel. De fractie van RVB, 
CU/SGP en de VVD vonden dat je 
het als gemeente niet kon maken 
om in deze tijd, waarin de tekor-
ten van de gemeente toch al de 
pan uit rijzen, zoveel geld te in-
vesteren. De fractie van het CDA 
was overduidelijk voor: CDA-
raadslid Coos Brouwer: “Het heeft 
lang geduurd, maar er is nu spra-
ke van meerwaarde door de aan-
dacht voor duurzaam energiever-
bruik en het milieu. Daar zijn we 
als gemeente ook op andere ter-
rein druk mee bezig. Daarmee ne-
men we onze eigen verantwoor-
delijk en schuiven we niet alleen 
gemakkelijk door naar bedrijven 
en inwoners. Er is sprake van een 
belangrijke doorbraak voor de re-
guliere gebruikers en recreanten 
en het een nieuwe, elektrische 
pont kan bovendien bijdragen als 
toeristische trekpleister.”Er is een 
lange voorgeschiedenis. In de ge-

meenteraad van december 2015 
is het voorstel van het renoveren 
van de veerpont Nessersluis aan 
de orde geweest. Door een amen-
dement van CDA, VVD en Ronde 
Venen Belang werd toen met 14 
stemmen voor en 12 tegen beslo-
ten de huidige veerpont te ver-
vangen door een nieuw exem-
plaar. D66, Lijst 8 Kernen, PvdA-
GL, ChristenUnie-SGP en de een-
mansfractie van Lijst 30-11 stem-
den destijds tegen een nieuwe 
veerpont. 

Politieke keuze standvastig
In 2017 leek de politieke voor-
keur alsnog uit te gaan voor re-
novatie, begin 2019 kwam op-
nieuw de variant van nieuwbouw 
aan de orde. Opvallend is dat van 
de toenmalige voorstanders van 
een nieuw veerpont in 2015 af-
gelopen week alleen het CDA de-
zelfde politieke keuze maakte. 
De fracties van VVD en RVB haak-
ten vorige week op het beslissen-
de moment alsnog af, evenals 
de eenmansfractie van CU-SGP. 
De fractie van D66 bleek nu wel 
voorstander te zijn van een nieu-
we veerpont en dat gold ook voor 
PvdA-GL. 

Tarievenstructuur
De PvdA-GL diende samen met 
het CDA en D66 een amende-
ment in om het gesprek met de 
exploitant aan te gaan over een 
nieuwe tarievenstructuur. Die 
wens had de PvdA-GL al in 2015 
uitgesproken, maar stond toen 
deze fractie politiek alleen. Een 
eventuele tariefverhoging biedt 
de mogelijkheid om deze deels 
ten gunste te laten komen aan 
de dekking van de rente- en af-
schrijvingslasten. Ook de Senio-

renpartij en Lijst 8 Kernen steun-
den de aankoop van de nieuwe 
veerpont.

Duurzaamheid
Bewoners van Nessersluis gaven 
via een schriftelijke inspraakre-
actie aan graag verlost te willen 
worden van de vervuilende en 
veel herrie makende dieselmo-
tor op de veerpont. “De aanschaf 
duurt erg lang maar dit heeft ook 
een voordeel gehad: duurzaam-
heid is veel meer een item gewor-
den!” Het nieuwe vaartuig wordt 
voorzien van accu’s. Buurtbewo-
ner R. Goedknegt riep op om in 
overleg met de bouwer van de 
elektrisch aangedreven pont te 
komen tot nog minder milieube-
lasting in de exploitatie van de 
nieuwe pont. 

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

OP ZOEK NAAR 
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS
VANAF    BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!

 ZEER GOEDE VERDIENSTEN

VAKANTIEWERK?
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in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Uithoorn/De Kwakel - Wat een 
�jn gezicht om zaterdag vanaf 
de Noordammerweg weer reu-
ring te zien op de hockeyvelden 
van Qui Vive. Gezien er de afgelo-
pen maanden door alle Corona-
maatregelen geen hockeycom-
petitie was, bleven de hockeyvel-
den in de weekenden stil en leeg. 
Maar gelukkig kwam daar afgelo-
pen zaterdag verandering in. Van-
af Koningsdag was er door een 
aantal vrijwilligers een QV vei-
ling georganiseerd die een week 
lang duurde. Op allerlei fantas-
tische items kon geboden wor-
den. Naast bijvoorbeeld diner-
bonnen, boottochtjes en prach-
tige boeketten kon er ook gebo-
den worden op echte QV items. 
Zo werden er ontbijtjes aange-
boden door de JD3 maar ook kon 
er geboden worden op strafcor-
ner- en keeperstrainingen en cli-
nics die gegeven zouden worden 
door trainers en spelers uit bij-

voorbeeld de jongens A1, Heren 
1 en Dames 1.

Ingelost
Afgelopen zaterdag werden er 
een aantal van deze gewonnen 
items ingelost waarbij iedereen 
zich uiteraard goed aan alle Co-
rona maatregelen hield. De och-
tend begon met een Strafcorner 
(sleep)training van specialist Linze 
Andringa (Heren 1) die tijdens de 
veiling gewonnen was door Jon-
ne (uit jongens D2). Samen met 
2 teamgenootjes hebben zij veel 
van Linze geleerd. De jongens D1 
hadden tijdens de veiling een gave 
training gewonnen van de spitsen 
uit Heren 1, Jelle Westendorp en 
Wouter Haremaker, waarbij de jon-
gens in anderhalf uur tijd weer al-
lerlei nieuwe dingen geleerd heb-
ben. De dag werd afgesloten door 
een super leuke training van Jurre 
en Jur uit de Jongens A1 die de 
Jongens 8E1 gewonnen hadden.

Allerjongste jeugd
Tijdens de ochtend was er ook 
ruimte voor de allerjongste 
jeugd, de stokstaartjes (4-6 jaar). 
Dit stond los van de Qui Vive vei-
ling maar de stokstaartjes ston-
den ook vol enthousiasme te 
trappelen om dit seizoen nog te 
mogen hockeyen. Vandaar dat 
Qui Vive deze groep kinderen 
ook graag de kans gaf en geeft 
om weer even lekker op het veld 
te mogen staan. Ze hadden tij-
dens het voorjaarsblok maar 
aan 1 training kunnen deelne-
men, voordat de Corona-maat-
regelen verder trainen onmoge-
lijk maakte. Afgelopen zaterdag 
mochten ze weer en wat waren 
ze stoer zo zonder papa en ma-
ma. Ouders konden namelijk het 
terrein helaas nog niet op maar 
dat maakte voor veel stokstaart-
jes helemaal niets uit. Zij kwa-
men evengoed heel graag hoc-
keyen. Net voor de start kwam er 
nog even wat hagel uit de lucht 
vallen maar op het moment dat 
de training voor deze groep kin-
deren begon werd het droog 
en kwam het zonnetje af en toe 
nog voorzichtig even door. Het 
was fantastisch om die lachen-
de koppies over het veld te zien 
gaan en enthousiast te zien hoc-
keyen. Het was dus een zeer ge-
slaagde dag.

Veiling
De andere trainingen en clinics 
die tijdens de veiling gewonnen 
zijn, worden komende weken in-
gelost. Ook gaan de stokstaartjes 
op zaterdag 20 juni nog een keer 
trainen. Naast de doordeweek-
se trainingen komt op deze ma-
nier de gezelligheid langzaam-
aan in de weekenden ook weer 
een beetje terug. Helaas blijft het 
complex buiten deze georga-
niseerde activiteiten voorlopig 
nog wel even dicht. Training J8E1

Strafcorner sleeptraining

Training JD1

Stokstaartjes

Sinds lange tijd weer een zaterdag 
vol hockeyplezier op Qui Vive








