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De Seniorenpartij vraagt opnieuw aandacht 

Onveilige voetgangers-
oversteekplaatsen

Ondanks eerdere toezeggin-
gen aan zowel de Seniorenpar-
tij als aan aanbieders van een 
petitie uit Vinkeveen betreffen-
de veiligheid van oversteekplaat-
sen, is er tot nu niet gereageerd 
op vragen hierover. De Senioren-
partij dringt aan op transparan-
tie en een spoedige aanvang van 
de benodigde maatregelen zo-
dat bij aanvang van het nieuwe 
schooljaar de oversteekplaatsen 
maximale veiligheid bieden aan 
de gebruikers hiervan. De Seni-
orenpartij heeft de wethouder in 
verschillende informatierondes 

gevraagd extra aandacht te be-
steden aan de zichtbaarheid op 
en om de voetgangersoversteek-
plaatsen in onze gemeente.

Toegezegd
Specifiek is door de Seniorenpar-
tij aan de wethouder verzocht 
een inventarisatie van alle in de 
gemeente aanwezige voetgan-
gersoversteekplaatsen uit te la-
ten voeren. Tevens is gevraagd 
mogelijke maatregelen te tref-
fen om de veiligheid van de voet-
gangers te maximaliseren en ons 
van de uitkomst hiervan op de 

hoogte stellen. De wethouder 
heeft dit toegezegd. In de kern 
Mijdrecht heeft dit geresulteerd 
in aanvullende veiligheidsmaat-
regelen op zowel de oversteek-
plaats Hofland als Rondweg. Zo-
als in de nieuwe Meerbode van 
5 augustus is vermeld blijkt dat 
in november 2019 ook de inwo-
ners van Vinkeveen hebben aan-
gegeven dat de voetgangers 
oversteekplaatsen onveilig zijn. 
Zij hebben de wethouder hier-
over zelfs een petitie aangebo-
den. Ook toen heeft de wethou-
der toegezegd dat de door hen 
aangedragen knelpunten mee-
genomen worden in het onder-
zoek. Seniorenpartij wacht nog 
steeds op de resultaten van dit 
onderzoek.

De Ronde Venen - De Seniorenpartij heeft schriftelijke vragen ge-
steld aan college van B & W over de slechte communicatie met de 
inwoners van Vinkeveen over onveilige voetgangersoversteek-
plaatsen. 
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De Ronde Venen - Een 19-jarige 
scooterrijder uit Braambrugge is 
donderdagavond jl. om het leven 
gekomen bij een eenzijdig onge-
val op de Vreelandseweg in Hil-
versum. Hij botste met zijn scoo-
ter tegen een betonnen muur 

van een geluidswal. Het onge-
luk gebeurde rond 22.15 uur op 
het fietspad langs de Vreeland-
seweg in de richting van Korten-
hoef. Een getuige heeft nog ge-
probeerd de jongeman te reani-
meren. Ook werd de ambulance 

en de traumahelikopter opgeroe-
pen, maar hulp kon niet meer ba-
ten. De jongeman bezweek in de 
ambulance aan zijn verwondin-
gen. De politie heeft de zaak in 
onderzoek en vraagt eventuele 
getuigen zich te melden.

Aalsmeerderweg 213 - Aalsmeer

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Intratuin Ter Aar ∙ www.intratuin.nl/teraar

Geldig t/m 30 augustus 2020 en zolang de voorraad strekt. OP=OP!
Niet geldig i.c.m. lopende acties, zie de actievoorwaarden in de winkel. 

OP TUINMEUBELEN, BBQ’S, POTTERIE,
PLANTEN & NOG VEEL MEER!

TOT 50% KORTING

Maakt het mogelijk!

kijk op www.stichtingjongerenactief.nl

Gratis sporten voor kinderen uit gezinnen met 
kleine inkomens. Nu ook Gratis Diploma zwemmen!

 Wat wil jij   
 graag doen?

In Mijdrecht bij de Rondweg zijn ze veiliger. Nu in Vinkeveen nog.

Mijdrecht - De inwoners van de 
Ronde Venen en omstreken heb-
ben weer goed hun best ge-
daan om hun spaarkaarten vol te 
plakken. “stickers plakken is prij-
zen plakken”. Elke week verloot 
Mijdrecht Dorp, twee prachti-
ge fietsen en verschillende waar-
debonnen van winkeliers van 
Mijdrecht Dorp. Deze week zijn 
de gelukkige winnaars van de 

waartdenbonnen: 
Gea Smit - Funky Flamingo
Ella van ’t Hul - Jack’s sisters
Trudie Hogenboom - Swaab Juweliers
Dhr/mevr. Homan - Bike OK
Dhr/mevr. Walraven - Alexanderhoeve
Joke Bloos -Koot Brillen
Maarten Dulmus - Kindermodehuis
Bart van Houten - Backstage
Jolanda van Schaik - Koot Brillen
Christa Aarsen - Pearle

De winnaars van de fietsen zijn 
deze week: De heer of mevrouw 
K de Vries en (op bijgaande fo-
to). Wilma de Boer. Deze week is 
de laatste week van deze prachti-
ge actie van Mijdrecht Dorp. Dus 
vergeet niet uw stickerkaart in te 
leveren. 
Volgende week ziet u de laatste 
winnaars, natuurlijk weer in de-
ze krant.

Mijdrecht Dorp actie vierde trekking

Spetterend einde van de 
zomervakantie 
Mijdrecht - Op maandag 24 au-
gustus organiseert Jongerenwerk 
De Ronde Venen vanaf 13:00 uur 
tot 17:00 uur voor kinderen van 
8 tot en met 12 jaar een spette-
rende kindermiddag; Fun In The 
Sun. Het belooft een fantastisch 
spektakel te worden. Er is  een 
supergave waterglijbaan gere-
geld met een plonsbad. Zorg er 

dus voor dat je iets aan hebt wat 
nat mag worden. Daarnaast zal er 
een stormbaan en springkussen 
inclusief hoge glijbaan aanwezig 
zijn. Als klap op de vuurpijl is er 
nog een voetbalgoal en dit alle-
maal op het grasveld aan de Ka-
rekiet 49, in Mijdrecht. Neem ge-
zellig je vrienden en vriendinnen 
mee. 

Tijd-run 
Baambrugge-

Abcoude
Regio - Hardloop-Begelei-
ding en hardloopgroep Ab-
coude organiseren in sa-
menwerking met ijsclub 
Baambrugge een tijd-run op 
zaterdag 29 (5 km) en zon-
dag 30 augustus ( 10 km). 
Dit is een unieke trainings-
loop met een klok aan de 
finish. Deelname is geheel 
gratis. De dorpslopen van 
Wilnis, Abcoude, Waverloop 
en Baambrugge gaan niet 
door vanwege corona. Dit 
is een mooi alternatief. Er is 
toestemming van gemeente 
de Ronde Venen. Uiteraard 
mogen alleen deelnemers 
meedoen die gezond zijn 
en moet er de voldoende af-
stand gehouden worden. In-
schrijven vooraf is verplicht 
in verband met max. aan-
tal deelnemers per dag. Bij 
het opstellen voor de start 
wordt onderling 2 meter af-
stand gehouden. Elke 30 
sec. mag er iemand star-
ten. Je gelopen tijd op de 5 
of 10 km kan je mailen naar 
de organisatie. De drie bes-
te tijden op beide afstanden 
ontvangen hun gouden, zil-
veren of bronzen medaille 
thuis. De clubsponsor ArieZ 
uit Abcoude sponsort 200 
medailles, zodat iedereen 
zich een winner kan voelen. 
Er zijn per afstand 100 start-
plekken dus schrijf snel in, 
want vol is vol. Inschrijven, 
info en voorwaarden; www.
hardloop-begeleiding.nl

19 Jarige Rondevener verongelukt
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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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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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Schilderen buiten de 
Lijntjes + Proefles
Uithoorn - Wil jij nieuwe schil-
dervaardigheden opdoen? Dan 
ben je op je plek bij Joke Zon-
neveld: “Tijdens mijn lessen geef 
ik aandacht aan schildertech-

nieken, schilderregels en aan 
de manier waarop je schildert. 
Zo krijg je meer durf. Je speels-
heid en creativiteit krijgen extra 
de ruimte. Deze lessenserie geef 

ik veel aandacht aan verschillen-
de technieken, zoals craquelé, li-
nosnedes, flowen met aquarel. Je 
volgt daarin je eigen spoor. Ook 
de schilderregels bied ik je aan 
waar nodig.” Op mijn www.pain-
tyourpassion.today/blog geef ik 
je direct al een praktische schil-
dertip cadeau. Proefles Spelend 
Schilderen 6 september 2020 van 
13.30-16.30 uur. De cursus Schil-

deren buiten de Lijntjes start be-
gin september op ma- en do-
dag 7x , en op za-dag 10 lessen. 
I.v.m. corona max 4 deelnemers. 
Adres: Prinses Margrietlaan 86 in 
Uithoorn. Info: Tel 06-44850038, 
www.paintyourpassion.today,  
paint@jokezonneveld.nl

Aalsmeer - In september star-
ten er weer nieuwe cursussen in 
Aalsmeer. Altijd al Frans of Engels 
willen leren? Of kennis van de-
ze taal opfrissen of uitbreiden? 
Er zijn vele mogelijkheden zo-
wel voor beginners als gevorder-
den. Er wordt gewerkt in kleine 
groepen met minimaal drie deel-
nemers en anderhalve meter af-
stand wordt aangehouden. Pri-
vélessen en bijlessen zijn ook mo-
gelijk zowel overdag als ’s avonds. 
Alle lessen worden aangeboden 
per tien lessen van een uur en de 
kosten zijn €96,- exclusief boe-
ken. Na deze tien lessen kunnen 
weer tien lessen genomen wor-
den voor een vervolgcursus. Ge-
interesseerd? Voor inlichtingen 
en opgave belt u met Carolyn van 
Es-Smith tel. 0297-364398.

Cursussen Frans 
en Engels, ook in 

coronatijd

Regio - De provincie Noord-Hol-
land voert tot eind 2020 werk-
zaamheden uit aan de kruising 
van de Fokkerweg met de N196 
in de gemeente Haarlemmer-
meer. De werkzaamheden starten 
op 17 augustus, maar het wegver-
keer ondervindt vanaf 24 augus-
tus hinder van het werk. Vanwe-
ge de werkzaamheden zijn er min-
der rijstroken beschikbaar voor 
het verkeer en is de fietstunnel 
afgesloten. De werkzaamheden 
zijn onderdeel van de aanleg van 
een nieuwe, vrijliggende busbaan 
tussen Haarlemmermeer en Uit-
hoorn. De provincie Noord-Hol-
land richt de kruising Fokkerweg 
met de N196 opnieuw in, verlengt 
de bestaande fietstunnel en ver-
betert de fietspadenstructuur. Op 
het kruispunt komt een nieuwe 
bushalte. Het kruispunt is tijdens 

de werkzaamheden open voor het 
bestemmingsverkeer. Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid via de 
N201. De grootste werkzaamhe-
den duren tot eind van dit jaar. Er 
wordt overdag gewerkt, maar de 
omleidingen gelden de hele peri-
ode. Ook in 2021 wordt er verder 
gewerkt aan de kruising, hierover 
volgt dan meer informatie.
 
Fietstunnel 
De fietstunnel is tijdens de werk-
zaamheden vanaf 24 augustus af-
gesloten voor fietsers en voetgan-
gers. Zij worden via gele bebor-
ding omgeleid. 
 
Herinrichting en busbaan
De werkzaamheden zijn onder-
deel van de aanleg van de HO-
VASZ, een hoogwaardige open-
baarvervoerverbinding tussen 

Vanaf maandag: 
Verkeershinder kruispunt 
Fokkerweg-N196

Aalsmeer en Schiphol-Zuid. De 
nieuwe busverbinding is een 
van de schakels in het regionale 
HOV-netwerk R-net en biedt reizi-
gers frequent, comfortabel en be-
trouwbaar busvervoer. Naast de 
busbaan worden de N196 in de 
Haarlemmermeer, de Burgemees-
ter Kasteleinweg in Aalsmeer en 
de Koningin Maximalaan in Uit-
hoorn, inclusief de fietspaden, 
opnieuw ingericht als een twee-
baansweg voor lokaal bestem-
mingsverkeer. Een verbetering 
voor de leefbaarheid, bereikbaar-
heid en de veiligheid in Aalsmeer. 
HOVASZ wordt naar verwachting 
in september 2021 in gebruik ge-
nomen.
 
Meer informatie
Met vragen over de werkzaam-
heden kunnen weggebruikers en 
omwonenden contact opnemen 
met het Servicepunt van de pro-
vincie via 0800-0200 600 (gratis) of 
per mail: servicepunt@noord-hol-
land.nl. Actuele informatie over de 
werkzaamheden is te vinden op 
HOVASZ.nl of via de Facebookpa-
gina HOVASZ.

Mijdrecht - Als je van je overtol-
lige kilo’s af wilt moet je bij Slim-
ness zijn. Hier is Cynthia uit Breu-
kelen weer het levende bewijs 
van. Cynthia verloor maar liefst 
12,2 kilo tijdens de cursus van ne-
gen weken (tien bijeenkomsten). 
Wil jij na de zomer starten met af-
vallen of ben je nieuwsgierig naar 
resultaten (foto’s) van cliënten die 
inmiddels bij Slimness zijn afge-
vallen: individueel, samen of in 
groepsverband? Deze zijn te vin-
den met de daarvoor gegeven 
toestemming op de website. Hier 
vind je ook alle informatie over af-
vallen bij Slimness en of je een ge-

deelte of misschien wel alles ver-
goed krijgt door je ziektekosten-
verzekeraar! Omdat de groep die 
start op woensdag 23 september 
(19:00 tot 20:30) bijna vol zit, start 
er ook een groep op donderdag 
24 september (20:30 tot 22:00). 
Wat betreft coronamaatregelen. 
Ieder heeft een eigen desk hier-
door kan er genoeg afstand be-
waard worden. Opgeven kan via 
de website www.slimness.nl of vul 
het contactformulier in voor een 
vrijblijvende intake. Maar je kunt 
ook zaterdag 19 september tus-
sen 09:00 en 14:00 naar de open 
dag komen. Wil je zeker zijn van 

Weer met nieuwe groepen
Slimness start in 
september

een plekje? Wacht dan niet te lang, 
want vol = vol. Bozenhoven 19a 
Mijdrecht, tel. 06-10903050, mail 
info@slimness.nl

Regio - Werkenden en werkzoe-
kenden kunnen vanaf begin au-
gustus 2020 kosteloos een ont-
wikkeltraject volgen bij een ge-
kwalificeerd loopbaanadviseur. 
Rose-Marie Lucas, Noloc erkend 
loopbaanadviseur van Rooskleu-
rig Coaching uit Uithoorn, doet 
daar uiteraard aan mee, net als 
bij het Ontwikkeladvies voor vijf-
enveertigplussers! De eerste aan-
meldingen zijn inmiddels bin-
nen gekomen en vanaf volgende 
week starten de eerste Ontwikke-
ladvies trajecten. Kom nu in be-
weging en doe ook mee! Minister 
Koolmees van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid is blij dat men-
sen vanaf deze zomer al aan de 
slag kunnen met een loopbaan-
adviseur: “Het is heel belangrijk 
dat mensen regelmatig naden-
ken over de toekomst van hun 
werk. Dat is altijd al zo, maar in 
deze coronacrisis geldt dat mis-
schien wel extra. Veel mensen 
zullen de komende maanden an-
der werk moeten gaan doen. Wie 
zich daar nu al op voorbereidt, 
kan sneller een overstap maken 
als dat nodig is.”

Voor wie? 
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pen-

sioengerechtigde leeftijd met 
een band met de Nederlandse ar-
beidsmarkt komt in aanmerking 
voor een ontwikkeladvies. Dat 
zijn dus zowel mensen die [nog] 
aan het werk zijn, inclusief zzp’ers 
en zelfstandig ondernemers, als 
mensen die geen werk meer heb-
ben.

Wat is het Ontwikkeladvies?                                                       
Het ontwikkeladvies is een volle-
dig en persoonlijk adviestraject 
dat bestaat uit meerdere coach-
gesprekken van een aantal uur. 
Tijdens deze gesprekken komen 
jouw persoonlijke kwaliteiten, 
behoeften en zorgen aan de orde. 
Het ontwikkeladvies geeft inzicht 
in het toekomstperspectief van je 
huidige werk, je eigen competen-
ties en de toekomstige loopbaan-
mogelijkheden. Gezien het be-
lang van goede informatie over 
jouw kansen op de huidige on-
zekere arbeidsmarkt, maakt een 
arbeidsmarktscan onderdeel uit 
van het ontwikkeladvies. 
Omdat het werk continu veran-
dert, is het voor jouw toekomst 

belangrijk dat je up-to-date blijft. 
Qua kennis, vaardigheden en er-
varing. Zo blijf je wendbaar, pro-
ductief en duurzaam inzetbaar. 
In je huidige baan of een baan 
ergens anders. Die geeft je zicht 
op jouw kansen op de arbeids-
markt, helpt je zo nodig bij het 
kiezen van de juiste [bij]scholing, 
of geeft je tips bij het zoeken en 
solliciteren naar ander werk.
In het ontwikkeladvies staan 
jouw groei en toekomstplan-
nen centraal. Het laat zien waar 
jouw kansen op de arbeidsmarkt 
liggen, waar jij je nog kunt ont-
wikkelen en hoe je jouw werk 
leuk kunt houden. Nu en in de 
toekomst!Het werkt heel een-
voudig! Maak een afspraak voor 
een intakegesprek met Rose-Ma-
rie van Rooskleurig Coaching. Bel 
of stuur een whatsapp naar 06-
53135015 of e-mail naar info@
rooskleurigcoaching.nl  

Meer informatie vind je op 
www.rooskleurigcoaching.nl of 
zie de advertentie elders in de-
ze krant.

Gratis Ontwikkeladvies 
voor iedereen!
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Vermist
•	 1633734,	 12-8-2020,	 kat,	 Sniffel,	 kater,	 europese	 korthaar	 of	

huiskat,	cypers	grijs/zwart	gestreept	met	wit	op	de	snoet,	kin,	
hals,	bef,	borst,	en	buik.	witte	voorpoten,	 rechter	achterpoot	
wit,	linker	achterpoot	witte	sok	met	daarboven	cypers.	Draagt	
een	witte	vlooienband.	Paltrok,	Mijdrecht.

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.

Seniorenpartij maakt 
zich zorgen
De Ronde Venen - Seniorenpar-
tij DRV stelt schriftelijke vragen 
aan college over luchtkwaliteit 
scholen, verpleeghuizen en ver-
zorgingshuizen in De Ronde Ve-
nen. Binnenkort gaat het nieu-
we schooljaar weer van start en 
gaan alle leerlingen weer naar 
school. De Seniorenpartij maakt 
zich zorgen over de luchtkwaliteit 
in scholen en vraagt zich af hoe 
scholen zich hebben voorbereid 
om besmetting van het Covid 19 
virus te voorkomen. Voor wat be-
treft ventilatie dienen scholen 
zich te houden aan het bouwbe-
sluit. Het bouwbesluit is echter 
een algemene term waarbij o.a. 
de luchtkwaliteit geregeldwordt 
via een ventilatiesysteem en waar 
openbare gebouwen aan moeten 
voldoen. VO raad zegt geen zicht 
te hebben of scholen voldoen 
aan het bouwbesluit en gaat dit 
nu onderzoeken Het bouwbesluit 
uit 2011 geeft echter geen richt-
lijnen om bescherming te bieden 
tegen een virus als Covid 19 dat 
zich door de lucht verspreid. 

Afstand
Er is in de media veel aandacht 

over aerosolen die in klaslokalen 
en andere ruimtes tot besmetting 
kunnen leiden. Op scholen zit-
ten leerlingen en docenten dicht 
bij elkaar en in de gangen kan er 
nauwelijks afstand worden ge-
houden. De Seniorenpartij wil van 
het college weten of scholen in 
De Ronde Venen aan het bouw-
besluit voldoen en goed voorbe-
reid zijn op de start van het nieu-
we schoolseizoen, met betrek-
king tot de richtlijnen betreffen-
de ventilatie in de scholen. Tevens 
maakt de Seniorenpartij zich zor-
gen over de luchtkwaliteit in de 
verzorgingshuizen en verpleeg-
huizen in De Ronde Venen. Tij-
dens de langdurige hitte zijn er 
klachten binnengekomen van be-
woners dat de temperatuur bin-
nen verschillende huizen zo hoog 
opliep dat ouderen, maar ook ge-
handicapten daar lichamelijke 
problemen door kregen. De Seni-
orenpartij wil van het college we-
ten of zij op de hoogte zijn van de 
klachten. Daarbij wil de Senioren-
partij ook weten of verzorgings-
en verpleeghuizen voldoen aan 
het eerder genoemde bouwbe-
sluit met betrekking tot ventilatie.

Gezellige kindermiddag 
in de Willisstee
Wilnis - Op donderdag 13 au-
gustus organiseerde het Jonge-
renwerk in samenwerking met 
de Willisstee een gezellige kin-
dermiddag. Het was een groot 
succes. De kinderen beleefden 
veel plezier op de springkussens 

en de grote stormbaan. Verder 
waren er nog leuke spellen, kon-
den kinderen een neptattoo la-
ten zetten, of zich laten schmin-
ken. Gelukkig was er veel limo-
nade, want het was een warme 
dag. 

De Ronde Venen Pas

Verbaasd heb ik de artikelen 
van de initiatiefnemers gele-
zen in de Nieuwe Meerbode van 
12 augustus. In de wandelgan-
gen, begin juni, werd ik geat-
tendeerd op de plannen van Ve-
energie en als direct belangheb-
bende ben ik naar de initiatief-
nemers gegaan om meer infor-
matie te krijgen over deze plan-
nen.  In het kantoor van De heer 
Bultena heb ik mijn vraag neer-
gelegd. Bij toeval was de heer  
Goldhoorn ook aanwezig en in 
antwoord op mijn vraag kwam 
de heer  Bultena met de volgen-
de opmerking “ Oke Anco de-
ze is voor jou”..Ik kreeg summie-
re informatie van de heer Gold-
hoorn. Wel kreeg ik 4 keer de 
schichtige vraag “wat vind je er-
van”? Op basis van wat ter ta-
fel lag kon ik daar 4 keer geen 
antwoord op geven. Een on-
gedetailleerde kaart, een foto 
van een man naast een zonne-
paneel, wat drijvende panelen 
op het water in een andere ge-
meente en een onderbouwing 
die op punten feitelijk niet klop-
te en waarin veel informatie ont-
brak. Ik kreeg een naam van ie-
mand bij de gemeente waar ik 
contact mee moest opnemen. 
Daar zou ik alle informatie krij-
gen. Meer dan dat ik gezien had 
ten kantoren van de heer Bulte-
na kreeg ik niet van de gemeen-
te. Op mijn vraag naar de finan-
ciële onderbouwing van het 
plan en het integriteit onder-
zoek uitgevoerd door Van Be-
rendschot, de initiatief nemers 
zijn raadsleden die zelf over dit 
project zouden moeten gaan 
beslissen, werd mij verteld dat 
deze niet openbaar zijn.
 
Gemeente
De gemeente schrijft dat bij 
de ontwikkeling van gebieden 
voor alternatieve energie zorg-
vuldigheid geboden is. Direct 
belanghebbenden moeten wor-
den geïnformeerd en betrokken 
worden bij het proces.
Rondom dit plan is hier geen 
sprake van en dat siert een ge-
meenteraadslid niet. Op het 
moment dat dit plan mij ter ore 
kwam waren er elders in Vinke-
veen al honderd handtekenin-
gen verzameld. Geen van de 
omwonenden was hierin ge-
kend. Als buren en direct be-
langhebbenden mag je ver-
wachten dat het niet meer dan 
fatsoenlijk is dat je over een der-
gelijk ingrijpend project geïn-
formeerd wordt.  Corona is geen 
excuus voor de nalatigheid van 
de initiatiefnemers. Het plan be-
stond immers al voor dat het vi-
rus uitbrak. De in de haast inge-
plande informatiebijeenkomst 

in September is dan ook mos-
terd na de maaltijd. De eerste 
inspraak rondes zijn al half sep-
tember. Verderop in het artikel 
wordt gesteld dat het hier niet 
om een natuurgebied gaat. Dat 
gaat het wel degelijk. Het is on-
derdeel van Natuur Netwerk Ne-
derland. (zie bijgaande kaart 
en verklaring vinkeveen)  In de 
milieueffecten rapportage ge-
maakt door Arcadis iov de Ge-
meente De Ronde Venen wordt 
het gebied waar het hier om 
gaat aangeduid als “conserve-
rend behandelen”.
 
Toelichting uit de nota  
van Arcadis:
2. Ook het gebied ten zuiden van 
Achterbos wordt conserverend 
bestemd, en is daarom op de 
kaart aangeduid met een ‘X’. Deze 
beide gebieden zijn dan ook niet 
meegenomen in de uitwerking 
van varianten. De legakkers wor-
den op de uiteindelijke verbeel-
ding van het bestemmingsplan 
gedetailleerd aangegeven, zodat 
geen discussie kan ontstaan over 
het al dan niet aanwezig zijn van 
legakkers in het gebied 3. De be-
staande legakkers zijn in de bo-
venstaande afbeelding weerge-
geven. Het water blijft in het he-
le plangebied openbaar toegan-
kelijk.
 
Volgens de heer Goldhoorn is 
“de echte natuur” alleen het 
Botshol gebied. Wanneer je de 
stukken en richtlijnen van Na-
tuur Netwerk Nederland (NNN) 
en de provincie erop na leest 
kom je tot de conclusie dat dit 
allesbehalve waarheid is.  Ja, er 
grazen koeien en ja, er wordt 
gezwommen, gesupt en geka-
nood. Dit mag in natuurgebied 
van NNN. Echter mogen deze le-
gakkers niet bebouwd worden. 
Dat betekent, geen blokhutten 
en dus ook geen zonnepane-
len parken zonder ontheffing in 
NNN- gebied. In de ruimtelijke 
onderbouwing van Veenergie  
ten behoeve van de tijdelijke af-
wijking van het bestemmings-
plan wordt gesteld door de initi-
atief nemers dat voldaan wordt 
aan alle voorwaarden. Eén van 
de randvoorwaarden van NNN is 
echter dat er alleen afgeweken 
kan worden van het bestem-
mingsplan indien alternatieven 
ontbreken.  En alternatieven zijn 
er! Hierover wordt in de onder-
bouwing van Veenergie niet ge-
sproken.  Ook feitelijke rappor-
tage over de effecten op flora en 
fauna ontberen. Dat de zonne-
panelen doorzichtig zijn wil niet 
zeggen dat er geen effect is op 
het onderwaterleven. Daarvoor 
zullen veel meer onderzoeken 

LEZERSPOST

Weldoeners of  
slimme zakenmannen?

De redactie van de Nieu-
we Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers 
van haar krant zo objec-
tief mogelijk te informe-
ren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vin-
den dat alle mededelin-
gen, nieuwsfeiten en ove-
rige onderwerpen die zich 
in het openbaar afspelen 
en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke verga-
deringen, bijeenkomsten 
of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeen-
komst of vergadering of 
wat dan ook aanwezig wa-
ren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. In-
gezonden brieven plaat-
sen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening 
bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent 
niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

moeten worden gedaan. Een 
onterechte en voorbarige con-
clusie. Het water is ook hier fou-
rageer gebied voor beschermde 
vogelsoorten.
 
Twijfelachtig
Het betreft hier op z’n zachtst 
gezegd een twijfelachtige situa-
tie. Is hier sprake van belangen-
verstrengeling? Naar eigen zeg-
gen is uit het integriteit onder-
zoek, uitgevoerd door van Be-
rendschot, gebleken dat dit niet 
het geval is maar dat de initia-
tiefnemers niet deel mogen ne-
men wanneer er een stemming  
plaats vindt. Ook dit rapport is 
niet openbaar en de beeldvor-
ming rondom het hele proces 
wordt beïnvloed door de initi-
atief nemers zelf.  Het gaat hier 
om een raadslid en grondeige-
naar die discussieert over eigen 
bezittingen. In een vorige editie 
van de Ronde Venen komt een 
inwoner van Abcoude aan het 
woord en worden termen als “de 
beuk erin” gebruikt. In de editie 
van 12 augustus van de Nieuwe 
Meerbode schrijft een vriendin 
van de heer Bultena en oud kan-
didaat op de lijst van Ronde Ve-
nen Belang Astrid Beukema ook 
dat het geen natuur gebied be-
treft. Het gebied is duidelijk on-
derdeel van Natuur Netwerk Ne-
derland en daarom beschermd. 
Je mag zwemmen, kanoën, va-
ren en suppen. Dan kan nu nog 
in dit gebied maar niet meer 
wanneer land en water vol lig-
gen met zonnepanelen. Wan-
neer ze niet komen te liggen in 
het zwemwater waar Mevrouw 
Beukema dagelijks van geniet 
zal het haar verder een zorg zijn 
en telt alleen de portemonnee 
en politiek belang.
 

Kleine beurs
De enige financiële  onderbou-
wing  die genoemd wordt is dat 
de man met de kleine beurs nu 
ook toegang heeft tot goedko-
pe groene stroom. Het coöpe-
ratie lid  betaald 14,5 cent per 
KWh. Wat betekent dit precies? 
Worden de leden verplicht tot 
afname van stroom bij Veener-
gie voor 15 jaar en blijft de prijs 
al die jaren 14,5 cent of kun-
nen deze tarieven tussentijds 
door Veenergie verhoogd wor-
den. Is de man met de kleine 
beurs dan nog beter af? En wat 
gaat er gebeuren na 15 jaar? Er 
wordt gesteld dat na 15 jaar het 
gebied weer in oude staat her-
steld wordt. Het geld daarvoor 
is gereserveerd. Gaat dat werke-
lijk gebeuren over 15 jaar? Hoe 
kan men nu weten wat straks de 
kosten zullen zijn en wat gaat er 
gebeuren wanneer de coöpera-
tie failliet gaat? Gaan de initia-
tiefnemers dit op eigen kosten 
doen? Immers, er is naar eigen 
zeggen geen winst oogmerk. Of 
wordt zoals wel vaker voorkomt 
in onze gemeente tegen die tijd 
het “gewoonte recht” toegepast 
zodat de initiatiefnemers langs 
deze weg het bestemmingsplan 
definitief kunnen wijzigen? Voor 
dergelijke ingrijpende beslissin-
gen dient te allen tijde een goe-
de afweging gemaakt te wor-
den voor alle partijen; zowel 
voor omwonenden, natuur, ge-
meente als initiatiefnemers. Af-
wegingen waarbij transparantie 
niet ter discussie mag staan. Tot 
nu toe lijkt iedereen achter het 
net te vissen behalve de heren 
Bultena en Goldhoorn.  Weldoe-
ners of slimme zakenmannen 
ten koste van de natuur?

Monique Stuijt







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

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 
- U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 voor een 
 afspraak met de GGD.

Wist je 
dat?

Kinderen in Uithoorn moeten 
voor school vaak huiswerk ma-
ken op de computer of lap-
top. Maar niet iedereen heeft 
geld genoeg om een computer 
te kopen. Daarom stelt de ge-
meente geld beschikbaar voor 
ouders met een krappe beurs 
om er een aan te schaffen. 
Wie komt er in aanmerking? 
Kinderen die in Uithoorn wo-
nen en naar het voortgezet 
onderwijs gaan. De regeling 
is bedoeld voor de inkomen-
snorm tot 125 procent van de 
bijstandsnorm. Eens in de vier 
jaar kunnen mensen gebruik 
maken van de computerre-
geling. De hoogte van de ver-
goeding is maximaal 462 eu-
ro. Wil je weten of je in aan-

merking komt of wil je een aan-
vraag doen? Neem gerust con-
tact met het Sociaal Loket van 
de gemeente via telefoonnum-
mer (0297) 513111 van ma t/m 
vri van 9.00 tot 10.30 uur. Of 
mail naar sociaal.loket@uit-
hoorn.nl. 

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aan-
vragen van bijzondere 
bijstand, kwijtschelding 
voor gemeentebelastin-
gen, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een com-
puter voor schoolgaan-
de kinderen, de Voedsel-
bank en nog veel meer.

Evenementen 
Alle evenementen moeten voldoen aan de maatregelen voor 
samenkomsten uit de “Noodverordening COVID-19 veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland 10 augustus 2020” (zie eerder) .

 Foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food, 21-23 augus-
tus, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West, 
Uithoorn. Tjoeke Tjoeke Food Food strijkt deze zomer weer 
neer in Uithoorn! 2 dagen de heerlijkste gerechten geser-
veerd vanuit de leukste Foodtrucks! De Foodtruck Festi-
vals hebben een knusse en informele sfeer. Kindervermaak, 
sfeervolle muziek en we werken samen met lokale dans-
scholen.

	 Uithoorns	Mooiste	-	de	fietstocht	op	30	augustus	2020
 Kofferbakmarkten op 30 augustus en 13 september 2020, 

Evenemententerrein Legmeer-West.

De gemeente wil op 7 december 
tijdens een feestelijke avond vrij-
willigers of mensen die zich ont-
zettend inzetten voor de buurt of 
medemens in het zonnetje zetten 
tijdens de tweede editie van de 
Zilveren Schakels. Alle inwoners, 
maar ook, (sport) verenigingen en 
diverse (vrijwilligers) organisaties 
kunnen hiervoor hun favoriete vrij-
williger voordragen. Iemand voor-
dragen kan nog tot 1 september. 
En dat kan zeker ook een jonge-
re zijn!

Alle inwoners van de gemeente 
Uithoorn kunnen straks stemmen. 
De zes vrijwilligers met de mees-
te stemmen, orden genomineerd 
voor	de	‘Zilveren	Schakel’.	Zij	krij-
gen op 7 december allemaal de 
waarderingsspeld uitgereikt. De 
Zilveren Schakel met de mees-
te stemmen ontvangt daarbij een 
cheque van 500 euro. 

U kunt tot 1 september iemand 
voordragen via communicatie@
duoplus.nl. Met als onderwerp: 
Zilveren Schakels. Vermeld in de 
mail alléén waarom uw kandidaat 
genomineerd moet worden, leef-
tijd van de vrijwilliger, haar of zijn 
vrijwilligerswerkzaamheden en 
hoe lang hij of zij dit werk al doet. 
Dit kan natuurlijk ook via een vi-
deoboodschap. Wegens de priva-
cyregels, wil en mag de gemeente 
in eerste instantie nog geen naam 
en contactgegevens ontvangen.

Wie verdient onze Uithoornse 
Zilveren Schakel?

Vanaf maandag 17 augustus is de 
zomervakantie alweer voorbij en 
zijn de scholen in Uithoorn en De 
Kwakel weer begonnen. Niet al-
leen voor de kinderen van de ba-
sisscholen maar zeker ook voor 
de leerlingen van het voortgezet 
onderwijs die naar een hele nieu-
we school gaan. Belangrijk dat 
andere weggebruikers, vooral au-
tomobilisten, een beetje extra op 
hen letten.

De gemeente Uithoorn heeft zich 
aangesloten bij de jaarlijks cam-
pagne	‘De	scholen	zijn	weer	be-
gonnen’	van	Veilig	Verkeer	Ne-

derland. Ook de scholen en be-
drijven in Uithoorn en De Kwa-
kel doen mee aan de campagne 
mee. U ziet de spandoeken en 
borden weer op straat.
Belangrijkste doel van de cam-
pagne is om automobilisten extra 
rekening te laten houden met on-
verwacht verkeersgedrag van de 
fietsende scholieren. Daarnaast 
roept de campagne de ouders 
op	om	met	hun	kinderen	de	fiets-
route naar school vooraf te oefe-
nen. En om de jongere kinderen 
wat	vaker	lopend	of	fietsend	naar	
school te brengen in plaats van 
met de auto.

De scholen zijn weer 
begonnen!

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering

Werk in uitvoering

Voor het voor het project HOVASZ 
(hoogwaardige openbaarver-
voerverbinding tussen Aalsmeer 
en Schiphol-Zuid) van Provincie 
Noord-Holland, zijn er werkzaam-
heden op de kruising Legmeerdijk 
/ Koningin Máximalaan. Hou reke-
ning met hinder en wegafsluitin-
gen. De werkzaamheden zijn in te 
delen in drie afsluitingen op ver-
schillende data: 
- Twee nachtelijke afsluitingen 

in de nacht van woensdag 2 

op donderdag 3 september en 
in de nacht van donderdag 3 
op vrijdag 4 september tussen 
20.00 en 05.00 uur 

- Weekendafsluiting van vrijdag 
4 tot en met zondag 6 septem-
ber tussen 21.00 en 04.00 uur

- Weekendafsluiting van vrijdag 
11 t/m zondag 13 september 
tussen 21.00 en 04.00 uur

De volledige informatie over deze 
werkzaamheden leest u via www.
uithoorn.nl/werkinuitvoering 

Vanaf maandag 17 augustus tot 
ongeveer 16 oktober worden ne-
gen bruggen in Uithoorn opge-
knapt. De bruggen bij In het Rond 
en Eger-Kofschip worden bij-
na helemaal vervangen. De an-
dere zeven bruggen krijgen nieu-
we leuningen en de meeste ook 
een nieuw deklaag. Bij elke brug 
die wordt opgeknapt vindt u infor-
matie op een geel bord wanneer 

deze brug wordt opgeknapt en u 
eventueel moet omfietsen / -lo-
pen. 
Het gaat om bruggen bij de loca-
ties: In het Rond, Rotgans - Kol-
gans, Goudlijster - Zanglijster, 
Zanglijster - Bruine Lijster, Brui-
ne Lijster - Noorse Lijster, Molen-
vaart - Groenzone, Grauwe Gans 
- Witkopeend, Brug Eger f Kof-
schip, Ebro - Elbe.

 WEGAFSLUITINGEN DOOR BOUW AAN FIETSTUNNEL 
 NOORDZIJDE VAN HET KRUISPUNT DE KONINGIN MÁXIMALAAN

 ONDERHOUD NEGEN BRUGGEN UITHOORN

 AFSLUITING GEOMETRIELAAN EN KAZEMAT VANWEGE 
 VERVANGING RIOOLPUTTEN

 WERKZAAMHEDEN VUURLIJN OOST
Vuurlijn Oost krijgt een nieuwe 
weginrichting en wordt deels een 
fietsstraat. Fase 1 is klaar. Vanaf 
maandag 17 augustus begint KWS 
Infra in opdracht van de gemeen-

te aan fase 2 van de werkzaamhe-
den aan Vuurlijn Oost tussen het 
gezondheidscentrum en de Noord-
dammerweg en is naar verwach-
ting klaar op vrijdag 18 september.

Vanaf maandag 17 augustus zijn 
we begonnen met het vervangen 
van rioolputten op de kruising Ge-
ometrielaan en Kazemat. Voor 
deze werkzaamheden, die een 
paar dagen tot een week gaan du-
ren, is er een omleidingsroute in-
gesteld. De kruising wordt tijdens 

de werkzaamheden afgesloten 
voor autoverkeer. Voetgangers en 
(brom)fietsers kunnen langs de 
werkzaamheden (met de (brom)
fiets aan de hand) lopen. Via 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
leest u welke omleidingsroute er 
is ingesteld.

Van 1 september tot 15 december 
2020	vindt	er	weer	een	‘Piep	zei	
de	muis	training’	plaats.	
Deze cursus is voor kinderen die 
een extra steuntje in de rug kun-
nen gebruiken omdat ze thuis of 
in hun directe omgeving te maken 
hebben met stress en spannin-
gen, bijvoorbeeld door een schei-
ding, ziekte, depressie, of ge-
weld. Als er thuis stress en span-
ning is, dan is dat ingrijpend voor 
een kind. Vaak denkt het kind 
dat het zijn schuld is dat vader of 
moeder boos of verdrietig is of het 
zusje ernstig ziek. Tijdens de bij-
eenkomsten doen de kinderen 
spelenderwijs positieve ervarin-
gen op en ervaren ze dat zij niet 
de enige zijn die soms verdrietig 
of boos zijn.

Training
De training bestaat uit 15 kind bij-

eenkomsten en 4 ouderbijeen-
komsten en is bedoeld voor kin-
deren die thuis stress en spannin-
gen hebben (meegemaakt). Denk 
hierbij aan:
•	 Echtscheiding
•	 Verlies	van	een	dierbare
•	 Psychische	problematiek	bij	

ouders (denk ook aan burn-
out van een ouder)

•	 Zorgen	over	geld/huisvesting/	
werkeloosheid etc.

•	 Ziekenhuis	opnamen	of	ziekte	
van kind of dierbare

•	 Diagnose	van	een	broertje	of	
zusje wat voor onrust/span-
ning heeft gezorgd in het ge-
zinssysteem

•	 Huiselijk	geweld
•	 Evt.	trauma’s	(brand	in	huis,	

overval, inbrekers)
Meer informatie en aanmelden 
via www.uithoorn.nl/jeugdhulp-
trainingen 

Piep zei de Muis training



OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
EN BEKENDMAKINGEN

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
heeft afgegeven. De beschikking betreft het intrekken 
van de omgevingsvergunning van Auto Service Center 
Van den Berg B.V. d.d. 31 maart 2006. De reden hier-
voor is het beëindigen van de verkoop van LPG per 2 ju-
li 2019. Door de beëindiging van de verkoop van LPG is 
de inrichting niet langer omgevingsvergunningplichting. 
Locatie: Noordzuidroute 2, De Kwakel
Zaaknummer: 9422510
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbe-
schikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte 
van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken 
ter inzage op de website loket.odnzkg.nl onder bekend-
makingen en (digitaal) bij:
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uit-

hoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als ge-
volg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken 
die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen wor-
den ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, 
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact 
opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijk-
heden van inzien. Wilt u stukken digitaal 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.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u bin-
nen zes weken na de dag waarop dit besluit ter in-
zage is gelegd een beroepschrift indienen bij Recht-
bank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift 
altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de 
reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een ko-
pie van dit besluit mee en vermeld het referentienum-
mer/kenmerk van dit besluit. Het indienen van een be-
roepschrift schort de werking van het besluit niet op. In 
spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een 
voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voor-
zieningenrechter van de genoemde rechtbank. U kunt 
ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij 
de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en 
het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht. 
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt 
u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing 
van de overheid’ downloaden van de website www.rijks-
overheid.nl. Voor algemene informatie over procedures 
kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnum-
mer 1400 (lokaal tarief).

VERLENGING BELEIDSPLAN 
‘Vergunningen, ToezichT en handhaVing’ 
ToT en meT 31 december 2021
Op 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Uithoorn besloten om 
de looptijd van het beleidsplan Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving (hierna: ‘VTH’) met de duur van een 
jaar te verlengen. Dit beleidsplan werkt nu tot en met 
31 december 2021. Hiertoe is met name besloten om-
dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitge-
steld tot 1 januari 2022. Ook de inwerkingtreding van 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is uitgesteld. 
Er is een directe relatie met het VTH-beleidsplan daar 
deze wetten het belangrijkste kader gaan vormen voor 
de VTH-taken. 

AANPASSING ALGEMENE 
rechTenVerordening 2020
De gemeenteraad van Uithoorn heeft de algemene 
rechtenverordening 2020 van de gemeente Uithoorn 
opnieuw gewijzigd vastgesteld, onder de naam: 1e ge-
wijzigde algemene rechtenverordening 2020.

De coronamaatregelen kunnen ervoor zorgen dat inwo-
ners, verenigingen en ondernemers in financiële pro-
blemen komen. Waar mogelijk probeert de gemeente te 
helpen. Om die reden heeft de gemeente het mogelijk 
gemaakt via een aanpassing van de algemene rechten-
verordening dat er in uitzonderlijke gevallen geen leges 
worden geheven of deze kunnen uitstellen voor vergun-
ningen, belastingen enz.. 
Enkele voorbeelden. U heeft uw huwelijk gepland en 
de leges daarvoor al betaald. Door de coronamaatrege-
len heeft u besloten de huwelijksdatum te verplaatsen. 
U hoeft dan niet opnieuw leges te betalen. U heeft een 
aanslag OZB gehad maar hebt u geld nodig om bood-
schappen te kunnen blijven doen en de andere reke-
ningen die prioriteit hebben eerst te betalen. U kunt uit-
stel voor 3 maanden van betaling aanvragen. U heeft 
een evenementenvergunning aangevraagd, die door 
de maatregelen niet door kan gaan. U kunt uw betaal-
de leges voor het evenement terugkrijgen. Er zijn meer 
voorbeelden denkbaar. Leg uw situatie voor aan de ge-
meente als u reeds aanslagen heeft gehad of rechten 
heeft betaald. Naar uw individuele omstandigheden 
wordt dan gekeken en of uitstel, terugstorten of niet be-
taling aan de orde kan zijn. De maatregelen zijn van 
toepassing voor de gevolgen van de coronamaatrege-
len en vanaf half maart in werking getreden. 
Bent u ondernemer en hebt u vragen over hulp bij on-
dernemerschap mail dan naar ondernemersloket@uit-
hoorn.nl. Wij streven ernaar om binnen één werkdag 
contact met u op te nemen. 
De algemene rechtenverordening is te vinden op: www.
uithoorn.nl/Home/Belastingen/Legesverordeningen 

www.uiThoorn.nl

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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen heb-
ben, bel via (0297) 513111. U kunt ook mailen ge-
meente@uithoorn.nl. U vindt de officiële medede-
lingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.
nl en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Procedure 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via 
(0297) 513 111. 

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage lig-
gen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. 
Soms liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld 
de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit 
moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en 
wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de ge-
meente? Soms kunt u hiertegen bezwaar maken. 
U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 we-
ken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit 
waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burge-
meester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangege-
ven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft ge-
maakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan 
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met 
uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet 
opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen ge-
bruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

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

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift 
of beroepsschrift ook een verzoek om een voorlo-
pige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan 
ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de 
sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige 
voorziening moet, net als in het bezwaar/beroeps-
schrift, staan waarom u het niet eens bent met dat 
besluit. Voor het insturen van een voorlopige voor-
ziening moet u ook betalen.

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

 Ter inzage
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatrege-
len. Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u 
dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de mo-
gelijkheden.
• Vergunningverlening voor het uitbreiden van het Re-

gionaal Sorteer Centrum Schiphol aan de Bedrijven-
weg 2 De Kwakel. Inzage vanaf donderdag 23 juli tot 
en met woensdag 5 september 2020. Informatie bij 
loket.odnzkg.nl of telefonisch via (088) 567 0200.

• Intrekking omgevingsvergunning Auto Service Cen-
ter Van den Berg B.V. in De Kwakel. Door de beëin-
diging van de verkoop van LPG is de inrichting niet 
langer omgevingsvergunningplichting. Inzage vanaf 
donderdag 20 augustus gedurende zes weken. In-
formatie bij loket.odnzkg.nl of telefonisch via (088) 
567 0200.

 (omgeVingS) Vergunningen en 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN 
omgeVingSVergunning
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mo-
gelijk.
De Kwakel
• 2020-072032 Achterweg 180, het herbouwen van 

een kasconstructie na brandschade (ontvangen 07-
08-2020);

• 2020-072956 Drechtdijk 145, het plaatsen van een 
schutting (ontvangen 12-08-2020).

uithoorn
• 2020-069998 Burg. Brautigamlaan 50, het plaatse 

van div. bouwwerken (ontvangen 30-07-2020);
• 2020-070033 Anton Philipsweg 1, het vervangen 

van een reclamezuil. (ontvangen 30-07-2020);
• 2020-071638 Tesselschadelaan 23, het doorbreken 

van een muur tussen keuken en woonkamer (ont-
vangen 06-08-2020);

• 2020-072950 Jacob Catslaan 36, het bouwen van 
een overkapping in de tuin (ontvangen 11-08-2020);

• 2020-072928 Amsteldijk-Noord 173, het aansluiten 
van een zakelijke glasvezelkabel (ontvangen 10-08-
2020).

VergunningVriJ / ingeTroKKen aanVragen
uithoorn
• 2020-060742, Petrus Steenkampweg 2, het uitvoe-

ren van handelingen met gevolg voor bescherm-
de monumenten, vergunningvrij (verzonden 13-08-
2020).

Verlengen beSliSTermiJn
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het 
college van burgemeester en wethouders voor onder-
staande aanvraag om een omgevingsvergunning de 
beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-057405; Jaagpad 18c, het plaatsen van een 

steiger (verzonden 12-08-2020).
uithoorn
• 2020-056501, Boterdijk 34, het uitbouwen van een 

woning (verzonden 12-08-2020);
• 2020-056511, Boterdijk 34, het tijdelijk gebruik van 

een schuur als woning tijdens renovatie hoofdwo-
ning (verzonden 12-08-2020);

Verleende omgeVingSVergunningen 
(regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colo-
fon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-057772, Achterweg 11, het plaatsen van wa-

tersilo’s en een OWB unit (verzonden 03-08-2020);
• 2020-065320, Achterweg 17 en 19, het wijzigen van 

het gebruik van agrarische bedrijfswoning naar plat-
telandswoning (verzonden 06-08-2020). 

uithoorn
• 2020-056866 Brandgans 42, het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzon-
den 20-07-2020);

• 2020-056492 Brandgans 42, het plaatsen van een 
tweede dakkapel aan de achterzijde van de woning 
(verzonden 20-07-2020);

• 2020-068060, Knobbelzwaan 108, het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ver-
zonden 06-08-2020);

• 2020-068016 Amsterdamseweg; het aanleggen van 
telecommunicatie leiding op het perceel ter hoogte 
van de busbaan en de Amsterdamseweg (verzon-
den 12-08-2020).

 oVerige Vergunningen
INGEDIENDE AANVRAGEN 
oVerige Vergunning
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mo-
gelijk.
uithoorn
• 2020-072463 Parkeerterrein PPG Amsterdamse-

weg 14, Demolitionday 2020. (ontvangen 11-08-
2020).

Verleende Vergunningen
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colo-
fon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-061202, kruising Kon. Máximalaan-Poelweg, 

ontheffing geluidhinder voor 1 weekend en 5 nach-
ten van 31 augustus tot 15 september 2020 (verzon-
den 04-08-2020).

uithoorn
• 2020-021726, Evenemententerrein Legmeer-West, 

Randhoornweg, kofferbakmarkt op 16 augustus, 30 
augustus en 13 september 2020 (verzonden 07-08-
2020);

• 2020-021744, plaatsen reclameborden om bekend-
heid te geven aan de kofferbakmarkten van 10 tot 
16 augustus, 24 tot 30 augustus en 7 tot 13 septem-
ber 2020 (verzonden 07-08-2020);

• 2020-056161, Pr. Christinalaan t.h.v. nr. 80, plaat-
sen container van 1 september 2020 t/m 1 maart 
2021 (verzonden 13-08-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
uithoorn
• 2020-016468, Randhoornweg 90, Uithoorns Mooi-

ste – de fietstocht op 30 augustus 2020 (verzonden 
03-08-2020)

• Koningin Julianalaan 45 te Uithoorn, melding Besluit 
lozen buiten inrichtingen voor het lozen van grond-
water t.b.v. grondwerkzaamheden voor nieuwbouw 
appartementencomplex De Rede (2020-073527 
d.d. 23-07-2020);

• Marktplein 63 Uithoorn, melding aanleg van een ge-
sloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen 
voor 30 nieuw te bouwen appartementen en een bi-
bliotheekruimte (2020-073530 d.d. 29-07-2020).

KENNISGEVING
wabo, intrekking vergunning, beschikking
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt 
namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-
Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de 

2020-069998 Burg. Brautigamlaan 50, het plaatse 

 Hoi allemaal, hebben jullie een fijne vakantie gehad? 
Vakantie vieren in 2020 is wel even anders dan dat we gewend waren he? Misschien zijn jullie toch 
wel even naar het buitenland geweest, of  jullie waren ergens in Nederland op vakantie.
En we denken dat veel kinderen ook gewoon de hele vakantie in Uithoorn en De Kwakel zijn 
gebleven. Net als wij! Of  jullie waren in ieder geval vast een aantal weken gewoon thuis. Hoe was 
jullie vakantie? Wij zijn heel benieuwd naar jullie verhalen! Heb jij een leuke vakantiebelevenis die 
je met ons wil delen?

Doe mee met deze leuke wedstrijd!

Wat maakt  
vakantie 
vieren 

in je eigen 
omgeving 
bijzonder?

Vakantieverhalen
wedstrijd

Schrijf een verhaal over een bijzondere vakantiebelevenis in Uithoorn of De Kwakel. 

Jonger dan 8 jaar? Dan mag je een tekening insturen.

Er zijn prijzen te winnen in de volgende leeftijdscategorieën:
o tot 8 jaar (voor een tekening)
o van 8 tot 12 jaar
o van 13 tot 18 jaar
o Vanaf 19 jaar

En iedere inzender krijgt een bon voor een gratis ijsje!

De uiterste inleverdatum is 31 augustus.  
Je kunt je verhaal (eventueel met foto) of tekening 
opsturen naar:

Gemeente Uithoorn
t.a.v. verhalenwedstrijd omgevingsvisie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
omgevingsvisie@uithoorn.nl

Vergeet niet je naam, leeftijd, adres en 
telefoonnummer te vermelden!

Deze zomer vieren we vakantie 
vooral thuis in Uithoorn en De Kwakel.  

Wat maakt vakantie vieren 
in je eigen omgeving bijzonder? 

Meer weten over de jury en de omgevingsvisie die we gaan maken?  
Kijk dan op www.uithoorndenktmee.nl. Onder projecten en dan Omgevingsvisie

Rosie gaat haar verhaal schrijven over de hond van de buren die ze steeds uit mocht laten. Ze is 
helemaal gek op hem en zou graag zelf  een hondje willen hebben. Ik ga mijn verhaal schrijven over 
het zwembadje in onze tuin en hoe die lek is geraakt (het was echt heel grappig!)
Als de lettertjes hierboven iets te klein zijn om te lezen, dan kan je alles ook even nalezen op...
www.uithoorndenktmeee.nl  Ik hoop dat we straks veel ijsjes mogen uitdelen!
       Groetjes van Rosie en Jannes 
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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.

De Roerdomp
Ooit een Roerdomp gezien?  
De kans ‘m te zien is niet zo 
groot maar niet onmogelijk. 
Hij komt voor in dicht riet-
land. Dat hebben we hier in 
de omgeving overvloed. Roer-
dompen zijn echter zeldzaam. 
Lang geleden heb ik deze rei-
gerachtige vogel een paar 
keer gezien, één keer zelfs 
in de paalhouding. Ik zag de 
roerdomp nabij  natuur reser-
vaat De Botshol, gelegen bij 
Vinkeveen tussen het Ach-
terbos en de Hoofdweg. In de 
paalhouding  staat  de roer-
domp uitgestrekt met de sna-
vel  recht omhoog als een imi-
tatie rietstengel. Het is zijn 
overlevingsstrategie bij ge-
vaar om aldus onzichtbaar in 
het riet op te gaan. De roer-
domp is ongeveer zo groot 
als de Blauwe Reiger en heeft 
een geelbruinig verenpak. Hij  
leeft in oud riet.  Zijn roep is 
“hoemp hoemp”. Dit klink als 
een misthoorn . De roep is 
zelfs op 5 KM afstand nog te 
horen. De lengte van de roer-
domp is 70 à 80 cm, zijn span-
wijdte  25-135 cm. Een flinke 
vogel. Behalve in de Botshol 
zag ik deze bijzondere ver-
schijning ook in een moeras-
gebied  in de buurt van Koc-
kengen. Roerdompen eten 
kikkers, muizen en grote in-
secten. Ze zijn felle verdedi-
gers van hun territorium , hij 
jaagt zelfs kiekendieven  en 
kraaien er uit! De roerdomp 
heeft een nest met 5 eieren, 

het meest bebroed door me-
vrouw roerdomp. De vrouw 
bouwt ook het nest. Soms 
help het mannetje daarbij een 
beetje. De roerdomp kan zich 
met zijn lange tenen vasthou-
den aan het riet en kan heel 
behendig door de rietvege-
tatie sluipen,  in kleinschali-
ge watergebieden in de buurt 
van beschutte graslanden. 
Het gebied tussen de Waver, 
het begin van de bebouw-
de kom van Vinkeveen bij Ac 
hterbos, is dus ideaal. Hij is in 
principe een standvogel maar 
trekt bij strenge vorst toch 
weg. Hij gaat naar het zuiden 
en kan tot in zuid Frankrijk 
komen. Wij hebben in Neder-
land nu nog 35 à 40 broedpa-
ren en in de winter zo’n 420 
overwinteraars of doortrek-
kers. Het is een vogel die op 
de Rode Lijst staat. Je hebt 
veel geluk als je hem te zien 
krijgt. Dat geluk wens ik u en 
de roerdomp van harte toe.

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

uitzoeken, maar worden gepla-
ceerd. Na afloop blijft iedereen 
rustig zitten en volgt de instruc-
ties voor het verlaten van de zaal. 
Er zal geen garderobe aanwezig 
zijn, de jas mag mee naar binnen. 
Ook is er geen pauze en worden 
er geen consumpties verkocht. 
Daarmee gaat het ontmoetings- 
en gezelligheidsaspect voor een 
groot deel verloren, maar zo kan 
er in ieder geval wel weer geno-
ten worden van kunst en cultuur. 

Abonnementen tot en 
met 31 augustus a.s.
Omdat er veel minder plaatsen 
beschikbaar zijn, zal de verkoop 
van losse kaarten en abonne-
menten voor dit seizoen anders 
verlopen. Abonnementen (dus 
géén losse kaarten!) kunnen nog 
tot en met maandag 31 augustus 
a.s. besteld worden. Na deze da-
tum is dat niet meer mogelijk. Bij 
overtekening geldt: wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Er volgt 
dan restitutie voor degenen die 
helaas achter het net vissen. Na 
31 augustus zal per concert/eve-
nement bekeken worden hoe-
veel losse kaarten er nog beschik-
baar zijn voor de verkoop. Hou 
daarvoor de website van de SCAU 
(www.scau.nl) en deze krant in de 
gaten. Losse kaarten kunnen dan 
alleen nog telefonisch of per e-
mail besteld worden bij het se-
cretariaat van de SCAU (Anton 
Furnee, telefoon 06 4148 8898; 
e-mailadres: secretariaat.scau@
gmail.com). Dit seizoen dus geen 
online kaartverkoop via de web-
site en ook geen verkoop van los-
se kaarten in de boekwinkels. Dit 
is de enige manier om overzicht 
te houden en de kaarten eerlijk te 

verdelen. De SCAU hoopt dat ie-
dereen hier begrip voor heeft.

20 september en 29 november 
uitverkocht
De uitgestelde evenementen op 
20 september (Hexagon Ensem-
ble met ‘Panorama Beethoven’) 
en 29 november (Boland en Ly-
senko met ‘De sneeuwstorm’) 
zijn helemaal uitverkocht, of lie-
ver gezegd volgeboekt. De SCAU 
roept iedereen op die indertijd in 
de boekwinkels een losse kaart 
voor ‘De sneeuwstorm’ heeft ge-
kocht zich even te melden bij het 
secretariaat (gegevens zie hierbo-
ven), zodat het aantal bezoekers 
nog preciezer kan worden vast-
gesteld. Het zou kunnen dat som-
migen benaderd worden door 
het secretariaat met de onplezie-
rige boodschap dat hij/zij er niet 
bij kan zijn. Ook dan volgt natuur-
lijk restitutie. 

Schoonheid en troost
Misschien denkt u zo langzamer-
hand wel: ‘wat een gedoe alle-
maal’. Dat kan het bestuur van de 
SCAU zich levendig voorstellen. 
Bedenk wel dat er heel wat goeds 
tegenover ‘het gedoe’ staat. We 
geven tien musici/ensembles/ar-
tiesten de gelegenheid om op te 
treden en daarmee geld te ver-
dienen. Ondanks het veel klei-
nere aantal bezoekers betaalt de 
SCAU de volledige gages uit! De 
cultuursector heeft het momen-
teel erg zwaar en zo kan de SCAU 
samen met u haar steentje bij-
dragen. Zowel de uitvoerenden 
als de bezoekers kunnen weer 
schoonheid en troost ervaren, via 
beelden, klanken en woorden die 
het hart raken. Daar gaat het om. 

Schoonheid en troost 
bij de SCAU

Regio - Zaterdag 15 augustus 
was de eerste van twee wedstrij-
den in de jeugdomnium. Een tijd-
rit georganiseerd door HSV De 
Kampioen. Er deden 4 leden van 
UWTC mee, Joel in categorie 1, 
Jytte in categorie 4, Jari in cate-
gorie 6 en Ties in categorie 7. Ca-
tegorie 3 en 4 mochten als eer-
ste starten. De temperatuur was 
na deze erg warme week een stuk 
beter om in te fietsen. Het par-
cours was prettig voor tijdrijden 
lange rechte stukken. Categorie 
3 en 4 moesten 4 ronden rijden 
en in totaal 6,8 km. Nadat ieder-

een gefinished was, kwam Jytte 
tot haar eigen verbazing uit op 
een derde plek bij categorie 4 en 
mocht voor het eerst plaatsne-
men op het podium. Ook voor Ja-
ri was dit zijn eerste officiële tijd-
rit. Jari was wel een beetje ner-
veus en hij moest als laatste van 
start. Vijf rondes moest hij rijden. 
Hij ging keurig van start en reed 
een mooie vlakke race. Alle ron-
des tussen de 3.11 en 3.18 minu-
ten. Hij was helemaal kapot maar 
wel tevreden, Jari werd 13e bij ca-
tegorie 6. En ook voor Joël was dit 
zijn eerste tijdrit. Vooral de start 

Podium voor jeugdlid UWTC vond hij erg spannend maar dit 
ging heel goed, na een prima rit 
was dit goed voor een 5e plaats 
bij de jeugd categorie 1. Voor Ties 
was het weer een eerste wed-
strijd na zijn enkelblessure en Ties 
werd 5e in categorie 7. 

Criterium bij ASC Olympia
Zondag 16 augustus was het 
tweede onderdeel van het omni-
um, een criterium. En na een goe-
de start kon Joël lang meekomen 
in een groepje van drie achtervol-
gers. Helaas moest hij in de laat-
ste ronde toch lossen. Joël werd 
17e, was tevreden met de wed-
strijd en heeft weer veel geleerd. 
Jytte was goed gestart en heeft 

actief in het peloton meegere-
den. Er was wat verwarring over 
wat de laatste ronde was. Uitein-
delijk is Jytte keurig in het pelo-
ton gefinished op de 14e plaats 
bij cat 3&4. In de grote groep 
deelnemers van cat 5&6 bereikte 
Jari Buskermolen al zijn doel van 
dit jaar, de wedstrijd bij het pe-
loton blijven. Vorige week bij de 
thuiswedstrijd bij UWTC ging het 
ook al goed maar werd de wed-
strijd helaas gestaakt. Nu lukte 
het vanaf de start weer en bleef 
hij de hele race erbij, Jari werd 
33e. En ook Ties finishte als cate-
gorie 7 renner gewoon keuring in 
het grote peloton met de nieuwe-
lingen. Ties werd 22e.

Uithoorn – Voor de liefhebbers 
van kunst en cultuur in de regio 
Uithoorn is er goed nieuws: alle 
tien concerten en evenementen 
van de Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn (SCAU) in het ko-
mende seizoen gaan door! Van-
wege de anti-coronaregels wel-
iswaar anders dan anders, maar 
de deuren van De Schutse gaan 
open voor mensen die juist in de-
ze bizarre tijden behoefte heb-
ben aan de schoonheid en troost 
van muziek en gesproken woord. 
Op zondag 13 september a.s. 
vindt het openingsconcert plaats: 
bariton Maarten Koningsberger 
en The Atlantic Trio brengen on-
der het motto ‘Beethoven in kilt’ 
Ierse en Schotse volksliedjes van 
Beethoven. De deuren van de 
zaal gaan om 14.00 uur open; het 
concert begint om 14.30 uur. Zo-

wel bij het wachten, het binnen-
gaan en het verlaten van de zaal 
zal een afstand van anderhalve 
meter in acht genomen moeten 
worden. Wanneer we allemaal 
rekening met elkaar houden, zal 
het allemaal soepel en veilig kun-
nen verlopen. 

Hoe gaat het eruit zien? 
Waar De Schutse normaal ge-
sproken zo’n 350 mensen kan 
herbergen, is het maximum nu 
98. De stoelen staan in tweetal-
len op ruime afstand van elkaar 
opgesteld, bestemd voor twee 
mensen uit hetzelfde huishou-
den of voor een alleengaande. In 
het laatste geval blijft er één stoel 
van het paar onbezet. Zo zal het 
bezoekersaantal altijd ergens tus-
sen de 49 en de 98 liggen. Bezoe-
kers kunnen niet zelf een plaats 

Regio - Na een onderbreking van 
de activiteiten door de corona-
crisis werd op 16 september al-
weer het tweede toernooi na de 
Lock down gespeeld. Dit was de 
32e editie in het bestaan van Bou-
le Union Thamen. Negen equipes 
(tweetallen) hadden zich aange-

meld, maar een equipe moest zich 
afmelden wegens een blessure. 
De betekende meteen dat er geen 
vrijlotingen zouden zijn.
Er werden twee voorronden vol-
gens het Zwitserssysteem ge-
speeld. De vier winnende equipes 
in de eerst ronden spelden in de 

tweede ronde tegen elkaar en de 
vier verliezende equipes ook te-
gen elkaar. Na de tweede speel-
ronde werd een tussenstand op-
gemaakt.

Deze zag er als volgt uit:
1. Ria van Beek/Joan van Rekum;

2. Wilma en Michiel Buchner;
3. Paul Hamstra/Jeroen Stiekema;
4. Harry van den Dungen/Marja 

de Ru;
5. Alfonso Atanes/Günther Ja-

cobs;
6. Ina Hoekstra/Henk van Rekum;
7. Roberto Atanes/Ingrid Sassen;

Spannende finale Clubkampioenschap Doubletten

8. Jannie van Kooten/Hans van 
der Wal.

Halve finales
De halve finales werden gespeeld 
door de nummers 1 t/m 4. De 
nummers vijf en zes speelden 
om de vijfde plaats en de num-
mers zeven en acht om de zeven-
de plaats. De twee ongeslagen 
equipes uit de voorronde kwa-
men ook winnend door de hal-
ve finales. De finale werd een du-
el tussen de kampioen van 2019 
(Wilma en Michiel) en de kampi-
oen van 2017 (Ria en Joan). Wilma 
en Michiel namen een kleine voor-
sprong, maar deze werd in twee 
werpronde door Ria en Joan om-
gebogen in een 4-8 achterstand. 
Hierna sprokkelden beide equi-
pes puntje voor puntje en werd de 
stand 10-8 in het voordeel van Ria 
en Joan. In de volgende werpron-
de lieten Ria en Joan de deur wijd 
op veer Michiel en Wilma om met 
een vijfpunter de partij te beslis-
sen. Het werd echter een vierpun-
ter. De volgende werpronde lever-
de een punt op voor Ria en Joan, 
stand 11-12. In wat de afsluiten-
de werpronde werd, werd het but 
op bijna tien meter uitgeworpen. 

Een goed geplaatste eerste boule 
van had tot resultaat dat de tegen-
stander hun laatste boule op punt 
kreeg. Deze en een boule die als 
derde lag en naast de boule van 
Joan maakte de aanval noodzake-
lijk. Ria schoot met een nauwkeu-
rig schot de puntboule van de te-
genstander weg en het punt was 
heroverd. Ook de andere bou-
le werd geschoten, waardoor Jo-
an meer ruimte kreeg om het win-
nende punt te scoren en dat ook 
deed, waarmee het clubkampi-
oenschap doubletten 2020 bin-
nengehaald werd. Een mooie fina-
le met slechte en mooie werpron-
den van beide equipes.

De eindstand:
1. Ria van Beek/Joan van Rekum, 

clubkampioen, geen bloemen 
maar een bloeiende plant;

2. Wilma en Michiel Buchner;
3. Paul Hamstra/Jeroen Stiekema;
4. Harry van den Dungen/Marja 

de Ru;
5. Alfonso Atanes/Günther Ja-

cobs;
6. Ina Hoekstra/Henk van Rekum;
7. Roberto Atanes/Ingrid Sassen;
8. Jannie van Kooten/Hans van 

der Wal.
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Regio - Deze zomervakantie kon-
den kinderen en tieners voor het 
eerst een musicalweek bijwonen 
in Uithoorn. Nieuwe eigenaresse 
van de JeugdTheaterSchool Uit-
hoorn, Sabrine Hallewas, verzorgt 
al jaren musicalweken in België. 
Daar is het al een groot succes. Dus 
deze zomervakantie maakte Sabri-
ne dit mogelijk voor de kinderen 
en tieners uit Uithoorn en omge-
ving. In vijf dagen tijd maakten ze, 

onder leiding van docenten Sabri-
ne Hallewas en Yeliz Dogan (be-
kent van de tv serie Spangas), een 
complete musical. Zingen, dansen, 
acteren, decor maken en kleding 
bij elkaar zoeken! Het eindresul-
taat: Een voorstelling met stralen-
de gezichten van de musicalster-
ren in spé, gevolgd door een da-
verend applaus van het publiek. 
Want zo’n fantastisch eindresultaat 
moet natuurlijk aan de ouders en 

bekende van de kinderen gepre-
senteerd worden. Yeliz en Sabrine 
zijn terecht heel trots op de leer-
lingen van de eerste JTSU Musical-
week. De kinderen hebben in deze 
week alle aspecten van het musi-
cal- en theatervak kunnen ontdek-
ken. Wil jij ook graag zingen, dan-
sen en acteren? Vanaf 7 september 
starten de reguliere lessen weer. 
Geef je op via de site voor het nieu-
we seizoen of een gratis proefles!

Eerste Jeugd Theater School 
Uithoorn Musicalweken
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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.

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.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Inclusie, wat is dat?
Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord 
van het woord ‘inclusie’. Of een ‘inclusie-
ve samenleving’. Maar wat betekent ‘in-
clusie’ nu precies? Het tegenovergestel-
de woord hiervan is exclusie. Dit woord 
verklaard zijn tegenhanger misschien 
wel het best. Want exclusie betekent 
uitsluiting. En in een samenleving waar 
we niemand willen uitsluiten maar juist 
insluiten hebben we het over een inclu-
sieve samenleving of inclusie. 

Niemand uitsluiten
Inclusie betekent dus insluiting en in 
een inclusieve samenleving kan ieder-
een meedoen. Een samenleving waar 
we niemand uitsluiten en waar mensen 
met een beperking ook mee kunnen 
doen en erbij horen. In een echte inclu-
sieve samenleving kunnen mensen met 
een beperking precies dezelfde dingen 
doen als mensen zonder beperking. We 
sluiten niemand uit!

Iedereen heeft wel een 
beperking
Het woord beperking vindt IVI mis-
schien in dit verband wel gek. Want ie-
dereen heeft toch wel een beperking. 
En wat is dan de norm om normaal te 
zijn. Een mooiere omschrijving vinden 
wij dat alle voorzieningen toeganke-
lijk moeten zijn voor iedereen en ieder-
een er zelfstandig gebruik van kan ma-
ken. Ongeacht leeftijd, gender, seksuele 
voorkeur, beperking, etniciteit of religie. 

Gelijke kansen
Het doel is dat iedereen gelijke kansen 
en mogelijkheden heeft, zodat elk indi-
vidu kan meedoen in de samenleving. 
Bijna vanzelfsprekend en elke gemeen-
te zal dit onderschrijven. Maar in de 
praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. In-
woners worden onbedoeld (of veel er-
ger nog; bewust) uitgesloten. Is er bij 
een raadsvergadering bijvoorbeeld al-
tijd een doventolk aanwezig? En vin-
den jongeren met een migratieachter-
grond even gemakkelijk een stage of 
baan dan andere jongeren met dezelf-
de startkwalificatie? Zijn alle winkels 
toegankelijk voor iemand met een rol-
stoel? Zo zijn er waarschijnlijk nog veel 
meer vragen in de categorie uitsluiting 
die we helaas met het woord NEE moe-
ten beantwoorden. 

Onwetendheid 
Toch hebben de meeste mensen het 
helemaal niet door dat er beperkingen 
zijn voor bepaalde groepen en indivi-
duen in de samenleving. Dat heeft al-
les te maken met je eigen omstandig-
heden en achtergrond. Want als je niet 
doof bent, dan mis je die doventolk 
ook niet. Als je een geboren en geto-
gen Nederlander met een blanke huid 
bent, dan weet je misschien helemaal 
niet hoe discriminatie of racisme voelt. 
Als je altijd geld genoeg hebt gehad, 
dan weet je niet wat armoede is. Heb je 
twee gezonde benen, dan hoef je niet 

Wilt u ook meepraten over hoe het samen beter kan in De Ronde Venen

De IVI dialoog gaat van start 

Sociale inclusie en participatie 
vanzelfsprekend 
IVI maakt zich sterk voor sociale inclu-
sie en participatie. Het meetellen in de 
maatschappij is iets wat voor iedereen 
erg belangrijk is. Iedereen speelt een rol 
in onze maatschappij en iedereen zou 
ook een rol moeten willen spelen zodat 
je van betekenis kan zijn. Maar nog be-
langrijker om te weten is dat iedereen 
ook het recht heeft om een rol te spe-
len en deel kan uit maken van de maat-
schappij. 

Vanzelfsprekend 
Voor IVI zijn de woorden sociale inclu-
sie en participatie vanzelfsprekend dat 
het logisch is dat we daaraan samen 
moeten werken. Maar wat IVI zich dan 
wel afvraagt hoe het kan dat, als ieder-
een vindt dat iedereen meetelt en deel 
uitmaakt van deze maatschappij, het zo 
moeilijk is om echte participatie voor el-
kaar te krijgen. IVI weet zo langzamer-
hand dat er genoeg ideeën en initiatie-
ven zijn in De Ronde Venen. We kunnen 

echter nog veel meer samenwerken. We 
doen wel heleboel goede dingen maar 
echte samenhang is er nog niet.

De rol van IVI
De rol die IVI daarin wil spelen is om de 
initiatieven zichtbaar te maken en de 
initiatieven ook een podium te geven 
(zie hiervoor de IVI-website www.inwo-
nersvoorinwoners.nl en de IVI-pagina). 
IVI wil ook graag de handen uit de mou-
wen steken en samen met inwoners za-
ken gaan oppakken die nu vaak door 
derden worden uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente. Dar is zelfs een wet 
voor gemaakt die dat mogelijk maak de 
zogenaamde Right to Challenge. 

Sterke punten van 
inwoners gebruiken
IVI wil daarvoor wat gaan ondernemen. 
Daarbij wil IVI juist gebruik maken van 
de reeds bestaande initiatieven en van 
elkaars sterke punten. Veel inwoners 
en zelfs de lokale politiek en gemeen-
te ondersteunen dit gedachtengoed. 

Een maatschappij waar niemand zit te wachten op onnodige en 
nutteloze bureaucratie. Een maatschappij waar we de bedoeling 
veel meer onder ogen gaan zien! Waar niet het systeem en de ge-
automatiseerde procedures de norm en de maat is maar de leef-
wereld en de praktijk van alle dag als uitgangspunt wordt geno-
men. Dat is waar IVI naar streeft en waar we allemaal ons steentje 
aan moeten bijdragen. Dat begint bij naar elkaar luisteren. IVI or-
ganiseert daarom dialoogavonden waar iedereen zijn zegje kan 
doen hoe we het met elkaar allemaal wat beter zou kunnen gaan 
doen.Om naar elkaar te luisteren Vooral veel meer samen! 

Daar kan je immers ook niet tegen zijn. 
Maar om de financiën hiervoor te rege-
len is jammer genoeg nog steeds een 
erg moeilijk punt. 

Samen kom je verder!
IVI wil het vooral graag samen doen. We 
zien dat we nog heel erg langs elkaar 
heen werken en dat iedereen nog met 
zijn eigen ego of belang bezig is. Ook 
de lokale overheid die gevangen is in 
wet en regelgeving en vanuit dat gege-
ven alles benadert. Met de nodige bu-
reaucratie tot gevolg. Als we dat eens 
opzij kunnen zetten. Dat geldt dan wel 
voor iedereen die zich sterk wil maken 
voor sociale inclusie en participatie. Pas 
dan zijn wij samen in staat om goed sa-
men te werken. 

Allemaal ten dienste 
van onze maatschappij
Hoe mooi zou het zijn als we alle-
maal ten dienste zouden staan van on-
ze maatschappij. Wat zouden er dan 
mooie samenwerkingen tot stand kun-
nen komen. En misschien nog wel veel 
belangrijker geen tegenstellingen en 
tegenwerkingen. Stel je daarbij nog 
eens voor dat we het beschikbare (be-
lasting) geld ook nog eens eerlijk zou-
den kunnen verdelen over degene die 
een bijdrage leveren aan oplossingen. 
Dus niet dat de één hiervoor een (goed) 
salaris ontvangt en van de ander wordt 
verwacht om alles maar op vrijwillige 
basis te doen. 

Praat mee over een 
nieuwe democratie 
Als dat ons lukt dan ontstaat er wel-
licht echt een gelijkwaardige en eerlij-
ke maatschappij waarbij we allemaal 
ten dienste zijn. Dan kunnen we sa-
men werken aan een maatschappij die 
open staat voor en van iedereen. IVI wil 
hier graag met elkaar over brainstor-
men hoe we dat het beste kunnen gaan 
vormgeven. Daarvoor heeft IVI de IVI-
dialoogavonden georganiseerd waar 
iedereen zijn zegje hierover kan doen. 
Waar we naar elkaar gaan luisteren en 
hopelijk komen tot een inzicht hoe we 
het met en voor elkaar het beste kun-
nen gaan organiseren. 

Eerste dialoogtafels 
1 september van start
Op 1 september start IVI met de eer-
ste dialoogtafels. Daarna volgen er nog 
een 4 tal op respectievelijk 9,15, 23 en 
24 september.  Aan elke dialoogtafel zit-
ten ca. 10 personen uit alle hoeken en 
expertise aan tafel en gaan we met el-
kaar in gesprek. Iedereen mag zijn ver-
haal doen, zodat er allerlei inzichten op 
tafel komen. De dialoogtafels worden in 
de bibliotheek in Mijdrecht en in Ang-
stelborgh in Abcoude gehouden. We 
kunnen met dit aantal personen de CO-
VID19-richtlijnen goed aanhouden. 

Meepraten en 
luisteren dat kan!
Wilt u ook nog deelnemen aan een dia-
loogtafel? Voor woensdagavond 23 
september hebben wij in Mijdrecht nog 
enkele stoelen vrij meldt u aan door een 
e-mail te sturen naar info@inwoners-
voorinwoners.nl 

IVI geeft inwoners een podium die zich achtergesteld, uitgesloten, 
gediscrimineerd, of anders behandeld voelen in De Ronde Venen 

Hoe inclusief is 
De Ronde Venen?
Elke gemeente heeft de taak er voor te zorgen dat inwoners gelij-
ke kansen en mogelijkheden hebben. De zorg voor een inclusie-
ve samenleving. In een inclusieve samenleving valt niemand bui-
ten de boot. Voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en 
niemand wordt uitgesloten. Wat is er nodig om een inclusieve ge-
meente te zijn? En hoe inclusief zijn wij in De Ronde Venen? 

zwart, roze, wit of in wat voor kleur 
dan ook. Wat voor seksuele voorkeur 
je ook hebt maakt IVI helemaal niet 
uit. Of je nu rijk of arm bent maakt 
voor IVI geen verschil. Voor IVI ben je 
een inwoner met een eigen identiteit 
en dat respecteren wij. We willen dan 
ook Inwoners die ergens tegen aanlo-
pen of juist over struikelen waardoor 
zij zich uitgesloten, gehinderd, gedis-
crimineerd en/of niet gelijk behan-
deld of gehoord voelen de kans ge-
ven hun verhaal te vertellen. Zij kun-
nen hun verhaal e-mailen naar IVI  
info@inwonersvoorinwoners.nl  

Anonimiteit gewaarborgd
Schroom niet en/of wees niet bang om 
je verhaal te vertellen omdat je denkt 
dat daar negatieve gevolgen aan kun-
nen zitten. IVI plaatst de verhalen al-
tijd anoniem en zal uw privacy altijd in 
acht nemen. Dus ook als u in uw om-

geving ziet dat inwoners worden uitge-
sloten of problemen hebben kunt u dit 
aan IVI melden. 

BMW
In dit verband is het ook goed om te 
weten dat IVI in de BMW Inclusie zit. En 
dan bedoelen we niet dat we zijn inge-
stapt in een nieuw type van dat beken-
de Duitse automerk. Nee, BMW Inclu-
sie staat voor Brede Maatschappelijke 
Werkgroep Inclusie. Vanuit de gemeen-
te is een werkgroep in het leven geroe-
pen die gaat kijken hoe we de gemeen-
te De Ronde Venen een inclusieve ge-
meente kunnen maken. IVI heeft in de-
ze werkgroep ook een afvaardiging zit-
ten. IVI zal dan ook zeker de verhalen 
die wij binnen krijgen meenemen in 
deze werkgroep. Hierdoor kan er bin-
nen deze werkgroep ook aandacht ko-
men voor de problemen die inwoners 
ervaren en met IVI willen delen. 

Deze week introduceert IVI een nieu-
we rubriek onder de titel “Wat is jouw 
probleem?”. In deze rubriek publiceert 
IVI verhalen van inwoners die ergens 
tegen aanlopen waar zij hinder, last 
en/of ander ongemak van ondervin-
den. Waardoor zij zich ongehoord en/
of buitengesloten voelen. De rubriek is 
zeker niet om te klagen en/of om te-
gen instanties of de lokale overheid 
aan te gaan schoppen. Het is bedoeld 
om verhalen met elkaar te delen, em-
pathie te vragen en om samen op-
lossingen te zoeken voor problemen 
waar mede inwoners mee zitten.

Verrassende verhalen
IVI krijgt soms verrassende verhalen 
binnen waarvan IVI zelf nooit aan zou 
hebben gedacht dat die in onze ge-
meente spelen. Deze week kreeg IVI zo 
een verhaal binnen van een probleem 
waarvan je in eerste instantie denkt 
is dat nou echt een probleem? Mis-
schien ook niet een probleem voor ie-
dereen. Maar in een inclusieve samen-
leving sluiten we niemand uit en niet 
alleen de grote massa maar ook het in-
dividu telt. Deze week kreeg IVI ook 
weer zo een verrassend verhaal waar 
je niet direct bij stilstaat of juist wel! 

Parkeerplaatsen 
voor gehandicapten
Een inwoner schreef IVI dat hij zich ge-
discrimineerd voelt omdat er overal 
maar drempels worden neergelegd. 
Hij schreef dat hij, als gehandicapte, 
vaak geconfronteerd wordt met on-
logische/irritante oplossingen in de 
openbare ruimte. Zo vond hij dat de 
plaatsing van parkeerplaatsen voor 
gehandicapten vaak naast glasbak-
ken zijn en dat deze bijna altijd te smal 
zijn. Als gehandicapte moet je genoeg 
ruimte hebben om te kunnen uitstap-
pen en moet je de portier helemaal 
open kunnen doen. Je springt niet zo-
maar even uit je auto. Vaak moet je 
ook nog met een rolstoel naast de au-
to kunnen rijden. Daarnaast conclu-
deerde hij tot zijn ergernis dat er te-
genwoordig een deel van parkeer-
plaatsen voor gehandicapten plaats 
moet maken voor parkeerplaatsen 
met elektrische oplaad palen. 

Drempels 
En dan zijn grootste irritatie of eigen-
lijk letterlijk en figuurlijk zijn lijdens-
weg. Dat zijn de drempels die over-
al maar worden opgeworpen. De ver-
keersdrempels is waar hij op doelt. Al-
leen al in zijn wijk zijn er 10 drempels 
die hij moet nemen om bij zijn woning 
te komen. Geen gewone drempels 
maar van die obstakels op de weg als 
je iets harder dan stapvoets rijdt dat je 
hoofd het plafond van de auto raakt. 
Daar krijg je toch hoofdpijn van! 

Voor de veiligheid
U zult waarschijnlijk zeggen tegen de-
gene die met dit verhaal komt “wat is 
nou eigenlijk jouw probleem”. Dit is 
toch voor de veiligheid! De beste man 
legt IVI echter uit de drempels voor 
hem niet alleen hinderlijk zijn omdat 
hij zijn snelheid wat moet minderen 
maar het hem fysiek echt pijn doet. Ei-
genlijk niet pijnvrij kan nemen. Hij is 
namelijk invalide en bij elke drempel 

die hij moet nemen gaat er een pijn-
scheut door zijn rug. 

Discriminatie
Hij ervaart dit als een stukje discri-
minatie. Over een drempel rijden is 
niet iets waar het merendeel aan het 
woord discriminatie zal denken. Toch 
ervaart de schrijver dat hij als invalide 
beperkt wordt in zijn gaan en staan/
rijden. Dit vindt hij een vorm van dis-
criminatie omdat er met hem geen re-
kening wordt gehouden. Hij geeft ook 
aan dat architecten van de wegen-
bouw geen enkele empathie hebben 
en hij soms niet kan begrijpen waar-
om zij verzinnen om drempels neer te 
leggen op allerlei toegangswegen. 

Haitsmaplein onbereikbaar
Zo schrijft hij dat er op de Mijdrecht-
se dwarsweg ineens 4 drempels tot 
zijn ergernis zijn neergelegd. De maat 
voor hem was echter vol toen de beste 
man op de parkeerplaats in aanbouw 
op het Haitsmaplein in Mijdrecht zag 
dat daar ook weer allerlei drempels 
werden aangelegd. Hij kan daar  echt 
kwaad over worden en heeft al een 
boze e-mail naar de gemeente ge-
stuurd. Hij vindt het van de zotte dat 
er zulke drempels aangelegd zijn rich-
ting invalide parkeerplaatsen! Hij kan 
ze zelfs niet stapvoets nemen zonder 
pijn in zijn rug. Hij sluit af dat hij heel 
kwaad en verdrietig is. Hij wil dat de-
ze drempels weggehaald worden zo-
dat hij pijnvrij kan winkelen. Hij hoopt 
dat IVI iets voor hem kan betekenen. 

Wat zeur je nou over 
een drempel!
Dit is nou typisch zo een geval dat je in 
eerste instantie denkt wat zeur je nou 
over een drempel. Maar als je dan leest 
dat de beste man bij elke drempel een 
pijnscheut in zijn rug krijgt. Als je dan 
wat empathie toont dan realiseer je je-
zelf dat dit voor hem wel degelijk een 
groot probleem is. IVI heeft ook geen 
enkel idee of hier meer mensen last 
van hebben en of het op te lossen is. 

IVI kan het niet alleen oplossen
Natuurlijk kan IVI het niet oplossen 
voor deze inwoner. Doel van deze ru-
briek is echter om inwoners die pro-
blemen ervaren hun verhalen te la-
ten vertellen en te kijken of we dit sa-
men kunnen oplossen. Deze inwo-
ner heeft een heel specifiek probleem 
over de drempels in De Ronde Venen. 
Hiermee hebben wij zijn probleem ge-
deeld in de hoop dat er wellicht een 
oplossing voor hem gevonden kan 
worden. Ervaart u ook een soortge-
lijk ongemak met drempels in De Ron-
de Venen of heeft u de oplossing voor 
dit probleem? Laat het IVI weten via  
info@inwonersvoorinwoners.nl 

in een rolstoel boodschappen te doen. 
Dat is dus eigenlijk gewoon een stukje 
onwetendheid. Ook een soort van be-
perking.

Empathie
Misschien begint het daarom wel met 
empathie. Denk jezelf eens in als je in de 
schoenen staat of rolstoel zit van een ie-
mand die wat minder geluk heeft in zijn 
leven. Mensen met een ongemak, ont-
staan door een gebeurtenis in het leven 
of die bij de geboorte al een handicap 
hebben meegekregen. Vanuit dat oog-
punt ga je dan vast wel anders naar de 
wereld om je heen kijken. Dan besef je 
dat die wereld helemaal niet zo inclusief 
is als jij dacht en zoals jij hem ervaart. 

Vertel je verhaal en laat je horen
IVI wil echter niet uitsluitend een be-
roep doen op al die inwoners die hier 
onwetend in zijn. IVI wil juist ook een 
beroep doen op al die mensen die juist 
wel ervaren wat uitsluiting en/of discri-
minatie is. Want als je niet laat weten 
wat je in de weg staat of waar je onge-
lukkig van wordt dan kunnen de men-
sen het ook niet weten. Wat je niet weet 
is er voor jou ook niet! Daarom moeten 
we wel de verhalen over uitsluiting, dis-
criminatie, eenzaamheid, e.d. mogen 
en durven te vertellen. Die verhalen wil 
IVI graag horen en delen. 

Niet bij ons in De Ronde Venen
Maar in De Ronde Venen valt dit toch 
allemaal wel mee. Dat is toch allemaal 
niet aan de orde bij ons? IVI denkt als 
wij de vraag zouden stellen aan inwo-
ners van De Ronde Venen of er in onze 
gemeente gediscrimineerd wordt dat 
het merendeel van de bevolking dan 
waarschijnlijk volmondig nee zal ant-
woorden. Oprecht omdat ze het niet er-
varen en niet horen. Maar is dat de reali-
teit of een schijnwerkelijkheid?

Aangrijpende en 
emotionele verhalen 
IVI weet inmiddels dat er zeker ook in 
De Ronde Venen dit soort zaken spe-

len. IVI krijgt soms aangrijpende ver-
halen te horen die aandacht verdie-
nen. Jonge inwoners die geen vrien-
den kunnen vinden, gepest worden en 
eenzaam zijn, omdat ze er niet goed 
genoeg of anders uitzien dan de norm 
(welke norm is dat eigenlijk?). Inwoners 
die laten weten niet naar een winkel te 
kunnen, omdat de roltrap te stijl is om 
met een rolstoel naar boven te komen, 
Inwoners met een niet blanke huids-
kleur die anders behandelt worden en 
soms zelfs opgepakt worden. Niet om-
dat ze iets verkeerds hebben gedaan, 
maar omdat ze verdacht gedrag verto-
nen in de ogen van de politie. Omdat 
ze bijvoorbeeld in groepjes ‘s-avonds 
door het dorp lopen. Is dat verdacht? Of 
verhalen van LHBTI-ers die uit de kast 
zijn gekomen maar het toch beter vin-
den het niet overal te vertellen (bijvoor-
beeld op de sportclub). En ook in De 
Ronde Venen is IVI inwoners tegen ge-
komen die geen dak boven hun hoofd 
hebben en aan hun lot worden over-
gelaten. Hebt u dat wel eens gehoord? 
Nee? Niet gek hoor want IVI had hier 
ook geen idee van en de lokale over-
heid weet het waarschijnlijk ook niet. 
Je zou toch denken dat dit bij ons in De 
Ronde Venen niet aan de orde is!

IVI wil verhalen delen
IVI vindt dat deze verhalen gehoord 
moeten worden. Als we immers niet 
weten kunnen we er ook niets aan 
doen. IVI gaat dit soort verhalen vanaf 
nu dan ook geregeld delen op deze IVI 
Pagina in een rubriek met de titel “WAT 
IS JOUW PROBLEEM?. Niet om te kla-
gen, maar om te kijken of we die pro-
blemen misschien samen kunnen op-
lossen. Waarschijnlijk kunnen we niet 
alle verhalen plaatsen op de IVI pagina. 
Maar IVI heeft meer mogelijkheden om 
aandacht te vragen voor problemen die 
er spelen in de maatschappij. Alles met 
als doel om samen oplossingen hier-
voor te zoeken en te vinden.

Wat is jouw probleem?
IVI is onafhankelijk en denkt niet geel, 

Ik wordt gek van die 
drempels
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Het grootste openlucht terras 
tijdens Foodtruck Festival

in Uithoorn!
Regio - Het Foodtruck Festival 
Tjoeke Tjoeke Food Food  komt 
dit jaar toch nog naar Uithoorn, 
geheel Coronaproef. En er is goed 
nieuws te melden, want na het 
grote succes van afgelopen jaar 
is het foodfestival nu 3 dagen. 
Vanaf vrijdagmiddag 21 augus-
tus kun je op smakelijke ontdek-
kingsreis gaan en check je in bij 
de leukste rijdende keukens. 
De ruim 15 enthousiaste Food-
truckers maken voor jullie de 
meest heerlijke gerechten. 
Het evenemententerrein Leg-
meer-West wordt dit weekend 1 
groot openlucht restaurant met 
groot terras, waar elke smaakpu-
pil Bruisend geprikkeld wordt! 
Ook vegan, biologisch, gluten-
vrij en vegetarisch aanbod is er te 
vinden.

Bijpraten in een 
Bourgondische omgeving:
Op deze Foodtruck Festivals cre-
eren ze een informele en knus-
se sfeer. Het voelt als een onge-
dwongen familiebijeenkomst 
waar iedereen het leuk vindt om 
elkaar weer eens te zien: het “ons 
kent ons” gevoel. En wat is leu-
ker om met je huisgenoten of ge-
zin plaats te nemen op het groot-
ste terras van Huizen in een Bour-
gondische omgeving? 
Je eigen privé tafel op een Coron-
aproef veilig event!
Uiteraard zorgt de organisatie 
voor een smakelijk en gezellig 
festival met veiligheid hoog in het 
vaandel. Zo kunnen er maximaal 
250 bezoekers tegelijkertijd aan-
wezig zijn om dit te kunnen waar-
borgen. Het voordeel is nu dat je 

door onze medewerkers aan je ‘ei-
gen’ tafel geplaceerd wordt. Deze 
tafels staan allemaal heel ruim uit 
elkaar op het veld verdeeld. Mis-
schien had je vorig jaar geen zit-
plekje kunnen bemachtigen, nu 
zijn er 250 zitplekken, dus nie-
mand hoeft te staan”. “Zo heeft 
elk nadeel weer zijn voordeel” 
zegt Loek Hartog van Evenemen-
tenorganisatie Bruisend. Wel vra-
gen we dit jaar vanwege alle ex-
tra kosten een kleine  entreeprijs 
van €1,00 per persoon. 
Van quesadillas tot gamba’s, van 
hete piepers tot poke bowls:
Ben je dol op lekker eten en ont-
dek je graag nieuwe gerechten? 
Ze serveren gerechten uit ver-
schillende werelddelen. Van Poké 
Bowl uit Hawaii tot Duitse reibe-
kuchen, van Franse wijnen tot 

Feiten en cijfers:
•	 Elke	dag	is	er	live	muziek	rond	17:00	uur.	Mooie	luisterlied-

jes, herkenbare hits van nu en meezingers uit de jaren 80, 
het wordt genieten in alle opzichten! Het evenement wordt 
gehouden op het evenemententerrein Legmeer west ( bij 
de Legmeervogels). Openingstijden: Tijden: vrijdag van 
15:00 tot 21:00, zaterdag en zondag van 12:00 tot 21:00.

•	 Parkeren:	 Parkeerterrein	 naast	 het	 evenemententerrein,	
maar liever lopend of per fiets

•	 Verzoek	van	de	organisatie:	kom	verspreid,	het	is	ook	gezel-
lig als we net open gaan!

•	 Naam	 evenement:	 Foodtruck	 Festival	 Tjoeke	Tjoeke	 Food	
Food 

•	 Datum:	21	t/m	23	augustus
•	 Tijden:	vrijdag	van	15:00	tot	21:00	uur,	zaterdag	en	zondag	

van 12:00 tot 21:00 uur
•	 Locatie:	Evenemententerrein	Legmeer-West
•	 Entree:	€1,00
•	 Aantal	bezoekers:	250	tegelijkertijd
•	 Parkeren:	 Parkeerterrein	 naast	 het	 evenemententerrein,	

maar liever lopend of per fiets
•	 Verzoek	van	de	organisatie:	kom	verspreid,	het	is	ook	gezel-

lig als we net open gaan!
 Organisatie: Evenementenorganisatie Bruisend
•	 Website:	tjoeke-tjoeke-foodfood.com
•	 Facebook:	Bruisend	Organiseert

Molukse saté! Maar ook kenmer-
kende	 Nederlandse	 poffertjes,	
Italiaans ijs en stromboli zijn op 
het Food Festival te vinden! De 
wagonnetjes van Tjoeke Tjoeke 
Food Food zijn volgeladen met 
de meest lekkere verse gerech-
ten.

Foodliefhebbers kunnen dit 
weekend o.a. terecht bij de food-
trucks van Love Bites, de Frie-
tosoof, Becky snacky, De Saté 
keet, Crazy waffles, De koffie so-
ciety, Shrimps & Meat, Fan Food, 
Alex	 catering,	 Fritto,	 Spanish	 bi-
tes, Foodies by Marco en World 
of stew. Bij de Tjoeke Tjoeke Stati-
onsbar haal je o.a. biertjes van de 
tap, Retro mixjes zoals een pas-
soa-jus en Slush Puppy voor de 
kids.
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Uithoorn - Door de uitbraak van 
het COVID19 virus is er geen kof-
fieochtend geweest. Onze locatie 
in de kinderopvang Borus aan de 
Eendracht werd gesloten en een 
deel de bezoekers van de koffie-
ochtend behoorde tot de doel-
groep, die het meeste risico liep 
of hadden naasten waar men 
zich zorgen om maakte. Wel hiel-
den de bezoekers contact met el-
kaar via  WhatsApp en een virtu-
ele koffieochtend. Nadat er vol-
gens het RIVM weer wat meer be-
wegingsvrijheid mogelijk was, is 
er gekeken naar mogelijkheden, 
om toch weer een keer bij elkaar 
te komen. De voorwaarde was, 
dat het voorlopig in de openlucht 
moest plaats vinden. Op Borus 
waren ze weer welkom, maar tij-
dens de schoolvakantie met de 

dagopvang van de naschoolse 
opvang, leek dat geen goed idee. 
De oplossing kwam van Pia. Zij 
beschikt over een “landje” en stelt 
dit op donderdagochtend ter be-
schikking. Dit “landje” blijkt een 
mooie tuin aan het water te zijn. 
Nog niet iedereen is zover, dat hij 
of zij de koffieochtend kan of wil 
bezoeken. Toch zijn ze van start 
gegaan. Als het weer het toelaat 
kunnen de bezoekers zich voor-
af aanmelden. Er wordt in ieder 
geval gezorgd voor 1.5 meter af-
stand. Ook is er desinfecterende 
gel staan om de handen te rei-
nigen. Er kunnen ongeveer 6 be-
zoekers worden ontvangen. Wilt 
u, als bewoner van de Meerwijk, 
ook een keer langs komen dan 
kunt u zich via buurtkamermeer-
wijk@gmail.com aanmelden.

Koffieochtend  Buurtkamer 
Meerwijk is coronaproof

Hoewel het niet gebruikelijk is 
voor mij als burgemeester om 
te reageren op een anonieme 
ingezonden brief in de krant, 
wil ik daar nu een uitzondering 
op maken. Omdat in de brief 
de suggestie wordt gewekt dat 
de gemeente weinig doet aan 
de overlast in een buurt in Zij-
delwaard. Die bewering vind ik 
niet terecht.
Laat ik allereerst zeggen dat ik 
heel goed snap dat deze be-
woners enorm geschrokken, 
kwaad en misschien wel ten 
einde raad zijn. Het is niet de 
eerste keer dat zij overlast heb-
ben van jongeren. En onlangs 
is het in een buurt in Zijdel-
waard geëscaleerd. Ruiten zijn 
ingegooid bij een woning en 
bij school De Vuurvogel. Ik kan 
mij heel goed voorstellen wat 
voor grote impact dat heeft 
op de bewoners van het huis, 
de school, maar natuurlijk ook 
voor alle omwonenden! Het is 
mijn taak als burgemeester om 
dit uiterst serieus te nemen en 
ervoor te zorgen dat hier te-
gen opgetreden wordt. Want 
dit gaat alle grenzen te buiten. 
Mag dat duidelijk zijn. Wat de 
lezer echter niet kan terugvin-
den in de anonieme brief van 
vorige week, is dat ik een dag 
na het incident direct bij de 
getroffen bewoners langs ben 
geweest. Niet alleen om een 
luisterend oor te bieden, maar 
ook om aan te geven dat we 
vervolgacties gaan nemen om 
de overlast tegen te gaan. We 
hebben direct extra handha-
vers ingezet die met name in 
de avonduren, maar ook in de 
nacht, door de wijk lopen. Poli-
tie, al dan niet in burger, zal te-
vens zorgdragen voor extra in-

zet waarbij het streven is de si-
tuatie te de-escaleren, maar 
ook om een stevige inzet te 
kunnen borgen indien dit no-
dig is. Ook zullen de jongeren-
werkers van Streetcornerwork 
en Criminal Minded de komen-
de periode langer op straat zijn 
om in gesprek te (blijven) gaan 
met de jeugd. En de ingehuur-
de beveiliging van de gemeen-
te zal ook langer worden aan-
gehouden. We hebben daar-
naast ook besloten om de ge-
beurtenissen in de Groen Ro-
de Scheg op te pakken in het 
kader van een “opgavegericht 
wijkaanpak”. Dat houdt in het 
kort in dat de gemeente on-
derzoek doet om beter zicht te 
krijgen op de wijk, bewoners 
te betrekken bij veiligheids-
onderwerpen en inwoners te 
laten participeren in het bor-
gen van de veiligheid in uw 
wijk. Kortom, de suggestie die 
gewekt wordt dat de gemeen-
te maar weinig doet, is in mijn 
optiek niet terecht Tot slot wil 
ik aangeven dat de recherche 
uiteraard een onderzoek is ge-
start en we moeten erop ver-
trouwen dat de daders gepakt 
worden en de straf krijgen die 
ze verdienen. Wij vertrouwen 
er op dat deze extra maatrege-
len ervoor zorgen dat de over-
last minder wordt. We zullen 
het in ieder geval goed in de 
gaten houden, want iedereen 
moet zich veilig voelen in hun 
buurt! We hopen dat we goed 
kunnen (blijven) samenwerken 
met de betrokken bewoners. 
Want alleen samen kunnen we 
iets bereiken.

Pieter Heiliegers, 
burgemeester.

LEZERSPOST

Reactie burgemeester Pieter 
Heiliegers op de ingezonden brief:
‘Probleem hangjongeren 

escaleert’

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Uithoorn – De gemeente Uit-
hoorn is gestart met de serie 
‘Kunst die je bij blijft’. In deze serie 
gaan inwoners met burgemees-
ter Pieter Heiliegers in gesprek 
over hun favoriete kunstwerk in 
de buitenruimte. Jos de Zwart 
was de eerste die zich aanmeld-
de. Hij kiest voor het beeld in de 
vijver bij de Hoeksteen ‘Samen 
verder’. Het kunstwerk is van de 
in Uithoorn geboren kunstenares 
Jonneke Kodde (1958).  Als eer-
ste wilde de burgemeester van 
Jos de Zwart weten of het kunst-
werk naar zijn idee op de juiste 
plek staat. De gemeente is name-

lijk bezig om te bekijken of alle 
beelden/kunstwerken in de bui-
tenruimte wel genoeg tot recht 
komen. De Zwart is stellig: ”Dit 
is de meest perfecte plek. Van al-
le kanten is dit beeld voor ieder-
een zichtbaar om ervan te genie-
ten. De plaats op het water en de 
begroeiing stralen rust uit. En als 
je op het terras zit aan de over-
kant bij het winkelcentrum, heb 
je een prachtige doorkijk naar het 
water.”
De burgemeester is blij te ho-
ren dat het kunstwerk vlakbij 
de Hoeksteen van de beroemde 
Gerrit Rietveld, niet alleen in de 

smaak valt bij Jos de Zwart. Het 
is namelijk door meerdere bewo-
ners gekozen ter vervanging van 
het beeld De Baadster. Dit bron-
zen beeld dat op het nabijgele-
gen grasveldje stond is jaren ge-
leden gestolen. De Zwart: “Het 
heeft toen een aantal jaren ge-
duurd totdat we er iets anders 
voor terug kregen. Mede dankzij 
de grote inzet van buurtbeheer 
Zijdelwaard is dit gelukt. We zijn 
er dus erg blij mee. Zelfs de ve-
le vogels daar beschouwen die 
twee vogels als hun maatjes. Re-
gelmatig wordt daar een nestje 
op het water gebouwd.”

Beeldenserie ‘Kunst die bij blijft’

Jos de Zwart over het 
beeld ‘Samen verder’

Vrijheid
Burgemeester Heiliegers wilde 
ook van De Zwart weten waarom 
hij juist voor dit beeld heeft ge-
kozen. “Het beeld is perfect uit-
gevoerd. Dat vind ik, als perfec-
tionist, belangrijk,” glimlacht De 
Zwart. Vervolgt: “Het straalt uit 
dat we met z’n allen samen ver-
der moeten. En het straalt ook 
vrijheid uit. Vlieg er op uit!” Dat 
herkent ook Heiliegers in het 
beeld. “Dit beeld geeft inderdaad 
die vrijheidsbeleving. Het doet 
mij ook denken aan de vrijheid 
die je hebt. Maar als de vrijheid 
van de één de vrijheid van de an-
der belemmerd, dan bereiken we 
de grens.” De Zwart is ook nauw 
betrokken geweest bij  de plaats- 
en hoogtebepaling, alsmede het 
plaatsen van het beeld. “Boven-
dien heb ik in het verleden nog 
samen met de kunstenares ge-
boetseerd. Als hobby maak ik ook 
beelden van speksteen, albast of 
marmer.”
De Zwart, die lid is van de klank-
bordgroep voor de cultuurnota, 
laat verder aan de burgemeester 
weten dat hij erg blij is dat de ge-
meente de serie ‘Kunst die je bij 
blijft’ is gestart. “Heel goed dat 
in de komende periode de beel-
den in Uithoorn meer aandacht 
krijgen die ze dik verdienen. We 
realiseren ons te weinig dat we 
beelden van toppers hebben, zo-
als van Charlotte van Pallandt en 
Kees Verkade.”

Ook opgeven?
Opgeven voor de serie ‘Kunst die 
je bij blijft’ kan via communica-
tie@duoplus.nl. Met als onder-
werp ‘beeldenserie’. Graag ver-
melden om welk kunstwerk/
beeld het gaat en waarom u kiest 
voor dit kunstwerk. Meer we-
ten over de kunstenares? Kijk op 
www.jonnekekodde.com. Het ge-
sprek tussen burgemeester Pieter 
Heiliegers en Jos de Zwart is op 
film te zien op de Facebookpagi-
na van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Zondag speelden de 
rookies van Thamen hun tweede 
officiële wedstrijd in Assendelft.
Leuke club, mooi weer en alle 
rookies vol goede moed; het kon 
niet beter.
De eerst inning startte Thamen 
aan slag. Jack, Steffan, Sascha, Jay 
Jay, Lisa, Finn, Ellouise en Deano 
wisten allemaal te scoren. Som-
mige zelfs met een echte home-
run. In het veld gingen ze ook erg 
goed van start. Van de acht te-
genspelers aan slag wist Thamen 
er 6 uit te maken, zodat er maar 

twee punten gescoord werden. 
De tweede inning wisten beide 
partijen evenveel punten te ha-
len. Ook met hele mooie acties, 
waaronder een vangbal van de 
tegenpartij; echt heel knap! De 
derde inning werd voor sommi-
ge kinderen van de tegenpartij 
het allemaal iets te warm. Ze heb-
ben uiteindelijk maar met 6 kin-
deren geslagen waaruit 3 punten 
behaald werden. De rookies van 
Thamen wisten weer 8 punten te 
scoren. Een prachtige winst voor 
de Thamen rookies.

Winst voor Thamen 
rookies

Uithoorn - Dinsdag 18 augus-
tus begint het volleybalseizoen 
voor SAS’70 weer!  Het gemengde 
team, SAS’70 JA1, traint elke dins-
dag van 18:00-19:30 in De Scheg in 
Uithoorn. Ze staan bekend om de 
gezelligheid binnen de vereniging, 
kunnen altijd lachen met elkaar en 
ze houden zo af en toe van een 
geintje. Of ze nou winnen of ver-
liezen, de sfeer blijft er altijd goed 
in zitten! Concentratie is ook be-

langrijk, zo trainen zij hun zwakke 
punten en streven ze naar verbete-
ring. Denk jij dat jij een goede aan-
vulling bent voor het team? Vrees 
dan vooral niet en kom gerust een 
keer gezellig meetrainen, dit kan 
elke dinsdag! SAS heeft altijd ruim-
te voor jeugd vanaf 8 jaar, en voor 
senioren (dames en heren 2e en 3e 
klasse), en recreanten. Neem con-
tact op met: tc-voorzitter@sas70.nl 
of jeugd-voorzitter@sas70.nl.

Jeugdvolleybal in Uithoorn

De Kwakel - Is het laatste Tour-
spel ter wereld dat nog pen en 
papier gebruikt nu ook ten on-
der gegaan aan de digitalise-
ring? Gelukkig niet! Maar de Tour 
de Kwakel gaat wel met haar tijd 
mee. Gegeven de huidige Co-
rona-situatie is de loting dit jaar 
live op de Facebook pagina van 
Tour de Kwakel te volgen. Traditi-
oneel worden de deelnemers van 
Tour de Kwakel de woensdag-
avond voor de Tourstart verdeelt 
in ploegen. Dit jaar zijn er 18 ploe-
gen van 5 deelnemers. De best 
geklasseerde renners van vorig 
jaar zijn kopman van een ploeg. 
Het lot bepaald vervolgens wie 
hun schaduwkopmannen, super-
knechten, knechten en waterdra-
gers worden. De ploegen dragen 
dit jaar namen gerelateerd aan 
Joop Zoetemelk, ter ere van het 
40 jarig jubileum van zijn Tourze-
ge. Een Tourzege die vooralsnog 
ook de laatste blijkt te zijn voor 
Nederland. Al zou daar dit jaar zo 
maar eens verandering in kunnen 
komen. Jumbo-Visma lijkt ster-
ker dan ooit uit de Corona-break 
te zijn gekomen en huisvest met 
Tom Dumoulin en Steven Kruijs-

wijk twee Nederlandse favorie-
ten. De tijd zal leren of zij voor 
hun eigen kans mogen gaan of 
zich moeten scharen achter hun 
Sloveense ploeggenoot Primoz 
Roglic. In De Kwakel is de vraag of 
Kees van der Meer het kopman-
schap kan dragen en kans ziet 
zijn titel te prolongeren. Runner-
up van vorig jaar, Bart Peek, zal er 
alles aan willen doen niet De Eeu-
wige Tweede van de Tour de Kwa-
kel te worden. Een ieder die be-
nieuwd is naar de loting of be-
nieuwd is of de gezelligheid van 
Tour de Kwakel ook online ge-
waarborgd blijft, kan woensdag 
26 augustus 20:00 uur inschake-
len op de Facebook-pagina van 
Tour de Kwakel.

Tour de Kwakel gaat 
digitaal
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De Ronde Venen - Heeft u eni-
ge tijd geleden iemand die u dier-
baar was verloren? Het kan soms 
helpen om hierover te praten met 
mensen die hetzelfde hebben 
meegemaakt. De gespreksgroep 
‘Omgaan met Rouw” biedt u deze 
mogelijkheid. Door in een groep 
uw ervaringen, verdriet en emo-
ties te delen, kunt u herkenning 
en erkenning vinden. De groep 
is erop gericht elkaar te steunen 
en te stimuleren het verlies te le-
ren hanteren en verder te komen 
in het rouwproces. In zes bijeen-
komsten wordt er over verschil-
lende thema’s gesproken bijvoor-
beeld: omgaan met emoties of 
het omgaan met reacties van an-
deren. Het is de bedoeling dat u 
alle 6 bijeenkomsten aanwezig 
bent. De gespreksgroep is be-

doeld voor mensen die willen pra-
ten over een overleden persoon 
en behoefte hebben aan een luis-
terend oor maar ook graag willen 
horen hoe anderen in een derge-
lijke situatie met verlies omgaan.

Wanneer?
De groep is op dinsdagavond van 
19.30 tot 21.30 op 1, 15, 29 sep-
tember, 13, 27 oktober en 10 no-
vember 2020 in De Broedplaats, 
Herenweg 63C in Vinkeveen. Aan-
melden kan bij Tympaan-De Baat 
in Mijdrecht dagelijks tussen 
10.00 en 12.00 op nummer 0297-
760260 of via m.white@stdb.nl. U 
wordt dan teruggebeld voor een 
kennismakingsgesprek.  Aan deze 
gespreksgroep zijn voor inwoners 
uit De Ronde Venen geen kosten 
verbonden.

Nieuwe Lotgenotengroep 
Rouw bij De Baat

De Ronde Venen - Nu de zwaar-
ste maatregelen voor bescher-
ming van Corona wat milder zijn 
geworden mogen de Repair Ca-
fés gelukkig weer open. Onze vrij-
willigers staan te trappelen en 
het publiek ook! Uiteraard wel 
conform de huidige RIVM regels. 
Repair Café Baambrugge start-
te weer op de 1e dinsdag van de 
maand op 4  augustus.  Dat was 
dan de 2e keer voor deze nieuwe 
groep. Voor deze groep zijn we 
trouwens nog op zoek naar vrij-
willige reparateurs, dus mocht u 
interesse hebben meld u dan aan! 
Wij zoeken ook een nog goed 
werkende naaimachine voor de 
naaiwerkzaamheden van Elise. 
Wilt u uw naaimachine aan hen 
schenken? Heel erg welkom! Dit 
Repair Café is open van 10.00 tot 
12.00 uur. Adres: dorpshuis De 
5 Bogen - Prinses Margrietstraat 
10 in Baambrugge. Repair Café 
Mijdrecht start voortaan weer op 
de 2e en 4e dinsdag en donder-
dag van de maand van 14.00  tot 
16.00 uur en is dus weer op 14  ge-
start. Voor dit Repair café zoeken 

wij met spoed (het liefst op28 au-
gustus al) een kundige en enthou-
siaste naaister én een `allround’ 
reparateur. Dus heeft u twee rech-
terhanden (slechts één mag ook, 
als die maar kundig is) dan heten 
wij u van harte welkom! Meld u 
aan. Adres: G. van Amstelstraat 5

Verhuisd
Repair café Abcoude, is weer zo-
als u reeds gewend bent op de 1e 
vrijdag van de maand van 10.00 
tot 12.30 uur. Vrijdag 7 augustus 
was de eerste keer, en het werd 
heel goed bezocht. De eerst vol-
gende is op vrijdag 4 september 
adres: Dorpszicht 22 Abcoude.

Repair Café Vinkeveen 
is verhuisd!
Zij start op de 3e maandag van 
de maand dus op 17 augustus 
van 9.30 tot 12.00. In verband met 
de RIVM maatregelen kan dat he-
laas niet meer plaats vinden in de 
Broedplaats, maar gelukkig kun-
nen we voortaan terecht in Soci-
aal Cultureel Centrum De Boei - 
Kerklaan 32 - 3645 EV Vinkeveen.

Repair Cafés onder vlag 
van Tympaan-De Baat

De Ronde Venen - Deze zomer 
organiseren Sportvisserij Neder-
land in samenwerking met Hen-
gelsportvereniging Wilnis een 
ZomerVISkaravaan. In de laat-
ste week van de zomervakantie 
wordt op zaterdag 29 augustus, 
aan de Ringvaart bij Ringdijk 8, in 
Wilnis (bij het tunneltje onder de 
N212, een eendaags event voor 
kids georganiseerd. Tijdens dit 
eendaagse evenement wordt het 
sportvissen gepromoot en be-
leefd in eigen omgeving. Op dit 
event in Wilnis is van alles te be-
leven, zoals natuurlijk: zelf vissen 
onder begeleiding van professio-
nals, het leren maken van je ei-
gen vistuigje, het vechten met de 
grootste vissen op de drill-simu-
lator en kun je alles leren over de 
biologie van de dieren en vissen 

onder water! Naast dat er allerlei 
leuke activiteiten zijn krijgen alle 
kinderen ook een goodiebag en 
krijg je een gratis hengel!
De events duren van 10:00 tot 
15:30, de activiteiten zijn niet 
tijdsgebonden dus je kunt vrij in-
lopen als je je hebt opgegeven. 
Tijdens het event is er voor alle 
kinderen gratis drinken beschik-
baar, een lunchpakket moet je 
wel zelf meenemen.

Inschrijven
Inschrijven voor dit evenement 
is gratis en kan op  de site WWW.
Stekkie.nl. Er is een maximum 
van 50 deelnemers, Let op: vol is 
vol! Als de locatie niet meer vind-
baar is in het inschrijfformulier is 
het niet meer mogelijk om je in te 
schrijven. 

Hengelsportvereniging organiseert 
voor kids: 
De Viskaravaan

De Ronde Venen - Karin Die-
ters verhuist met haar dans-
school naar Mijdrecht. Vanaf ko-
mend seizoen opent zij de deu-
ren van haar balletschool bij Beu-
ving Lifestyle, Nijverheidsweg 
17K, 3641 RP Mijdrecht. Karin: “Ik 
ben heel blij met deze nieuwe 
locatie en de prachtige zaal. De 
zaal die voor groepslessen van de 
sportschool werd gebruikt is op-
geknapt en aangepast voor de 
danslessen. Zo wordt er een pro-
fessionele balletbarre langs de 
wanden geplaatst waaraan de 
dansers hun oefeningen kunnen 
doen en zijn er spiegels geplaatst 
langs beide zijden van de ruimte. 
Ik kijk erg uit naar het nieuwe sei-
zoen, het weerzien van alle dan-
sers en de nieuwe samenwerking 
met Beuving Lifestyle”.

Nazomer dans 2-daagse
Om het nieuwe seizoen in te lui-
den organiseert Karin Dieters 
een nazomer dans 2-daagse. De-
ze gratis introductie danslessen 
zijn voor alle dansliefhebbers van 
de Ronde Venen! “Ook wanneer 
je geen lid bent van mijn dans-
school ben je van harte welkom 
om een keer mee te komen dan-
sen”. Let op; in verband met het 
Coronavirus er is maar beperkt 
plaats. Meld je daarom snel aan 
via info@karindans.nl.

25 jaar
Karin: “Dit jaar geef ik voor het 
25e jaar danslessen waarvan al 9 
jaar in de Ronde Venen. Sindsdien 
hebben de leerlingen en ik al veel 
plezier beleefd tijdens de lessen, 
workshops, optredens en de ve-

le eindvoorstellingen. Natuurlijk 
zijn de lessen vooral recreatief, 
maar leuk om te vertellen is dat 
diverse oud-leerlingen inmiddels 
zijn doorgestroomd naar de Na-
tionale Balletacademie, de oplei-
dingen van Lucia Marthas, HBO- 
en MBO-vakopleidingen en als 
danser, dansdocent of choreo-
graaf werkzaam zijn in het dans-
vak. Mijn lessen zijn gericht op 
danseducatie in de breedste zin 
van het woord en bouw ik op vol-
gens een duidelijke leerlijn. Het 
instuderen van een einddans is 
hiervan een belangrijk onderdeel 
maar zeker niet het hoofddoel. 
Tijdens mijn lessen krijgen de 
dansers een gevarieerd aanbod 
aan opdrachten. Hierdoor ont-
wikkelen zij muzikaliteit, kracht, 
expressiviteit, techniek, senso-
motoriek, doorzettingsvermo-
gen, concentratie en hun presen-
tatie. Maar dansers leren ook be-
wegingen te observeren en te 
voelen zonder ze te zien, zelf dan-
sen te maken, verschillen te zien 
en samen te werken. Allemaal 
vaardigheden die nodig zijn om 
te kunnen groeien in dans. Dans 
is een uitvoerende kunst. Wan-
neer je bij mij op les komt treed 
je ook heel regelmatig op. Voor 
kinderen die erg gemotiveerd 
zijn bestaat ook de mogelijkheid 
om na een proefles een twee-
de balletles te volgen in een ni-
veau hoger. Dansen bij mij bete-
kent dansen met veel plezier, per-
soonlijke aandacht en zorg, sa-
menwerken en vooral genieten.  
www.karindans.nl/www.krdv.nl
Foto: Imagine Estate / 
Alex Verrier

Gratis nazomer dans 
2-daagse van Karindans.nl

Wilnis - De populariteit van mei-
denvoetbal is de laatste jaren 
enorm gegroeid, mede door de 
prestaties van de Oranje Leeu-
winnen de afgelopen jaren. Wie 
kent ze niet,  huidige idolen als 
Lieke Martens, Vivianne Miede-
ma, Daniëlle van de Donk, Sari 
van Veenendaal, Shanice van de 
Sanden, Jacky Groenen en vele 
anderen. Meidenvoetbal staat bij 
CSW al heel lang op de kaart. Wist 
je dat Anouk Hoogendijk, het eer-
ste echte idool uit het vrouwen-
voetbal, bij CSW is begonnen 
met voetballen? Voetbal is voor 
meiden al jaren de snelst groei-
ende sport. Bij CSW hebben we 
per leeftijdscategorie meerdere 
teams en daardoor ook meerde-
re niveaus. Je speelt daardoor al-

tijd op een passend niveau. Spor-
ten in teamverband is natuurlijk 
heerlijk om te doen en daarnaast 
ook erg gezellig. Naast wedstrij-
den op zaterdag, train je ook tot 2 
keer week met je team onder lei-
ding van ervaren trainers. Bij CSW 
is voor komend seizoen, speciaal 
voor meiden  in de leeftijd van 13 
tot 16 jaar nog ruimte voor en-
kele nieuwe speelsters. Uiteraard 
mag je vrijblijvend meetrainen bij 
een van de teams in je leeftijds-
categorie. Heb je interesse en wil 
je zelf ervaren hoe leuk meiden-
voetbal is? Neem contact op met 
coördinator meiden bovenbouw 
bij CSW: verheulp@ziggo.nl.  Kijk 
eens op CSW.nl of  knvb.nl/volg-
jevoeten   Maak je voetbaldroom 
waar !

Meidenvoetbal bij CSW: 
Maak je dromen waar en 
doe mee !

Regio – De burgemeester van De 
Ronde Venen, Maarten Divendal, 
was vorige week op bezoek in de 
gemeente Uithoorn. Hij was door 
burgemeester Pieter Heiliegers 
uitgenodigd om op de fiets Uit-
hoorn en De Kwakel te ontdek-
ken. De twee burgervaders be-
zochten als eerste het dorpscen-
trum van Uithoorn. Ze spraken 
daar onder meer over de vernieu-
wing van dat gebied. Ook gingen 
ze in gesprek met lokale onder-
nemers, ze bekeken de fotowand 
en via het Spoorhuis (waar straks 
de Uithoorntram rijdt), fietsten de 
heren door naar het stiltemonu-
ment bij de Thamerkerk. Daarna 
vervolgden zij hun route naar het 
oude Cindu terrein waar ze in ge-
sprek gingen over de mogelijke 
woningbouw daar te zijner tijd. 
Divendal en Heiliegers fietsten 
vanaf het Cindu terrein door naar 
de wijk Zijdelwaard waar de inci-
denten rond Oud en Nieuw zijn 
besproken. Maar ook stonden ze 
stil bij het mooie kunstwerk van 
Jonneke Kodde ‘Samen verder’.  

Heiliegers: “We eindigden onze 
fietstocht in De Kwakel waar ik 
mijn collega de vernieuwing van 
dorpscentrum heb getoond. En 
er was ook nog tijd voor wat ont-
spanning. We hebben samen een 
drankje gedaan bij het cafetaria 
in De Kwakel en op de terugweg, 
via De Vuurlijn, hebben we nog 
een stop gemaakt bij restaurant 
Geniet aan de Amstel, het ou-
de gemeentehuis om een bitter-
bal te nuttigen. We hadden een 
mooi uitzicht op de Amstelhoek, 
het dorp dat tot zijn gemeente 
behoort.”De burgemeester van 
Uithoorn/De Kwakel licht zijn uit-
nodiging toe:  “Ik vind het belang-
rijk om een goede verstandhou-
ding te hebben met onze buur-
gemeenten en de samenwerking 
aan te gaan. Mede daarom heb ik 
Maarten Divendal uitgenodigd 
voor deze fietstocht. We kijken te-
rug op een goede ochtend waar 
we uitvoerig gesproken hebben 
over samenwerking, over de Am-
stelhoek, woonopgaven, en over 
MRA.”

Burgemeester Heiliegers 
leidt burgemeester 
Divendal rond in Uithoorn

Uithoorn - Burgemeester Pieter 
Heiliegers en wethouder Jan Ha-
zen van Uithoorn hebben vrij-
dagavond de herdenking bijge-
woond in het Broersepark in Am-
stelveen voor de gevallen slacht-
offers van de Tweede Wereld-
oorlog in het voormalig Neder-
lands-Indië. Het is volgens bei-
den belangrijk om stil te blijven 
staan bij wat er in Nederlands-In-
dië gebeurde: ,,Het is 75 jaar ge-
leden, maar dat maakt het zeker 
niet minder belangrijk. Hier moet 
altijd aandacht voor blijven be-
staan.” Burgemeester Heiliegers 
legde namens de gemeente Uit-
hoorn een krans. De herden-
king, die door corona in aange-
paste vorm plaatsvond, werd ge-
opend door Clemens Bouwens, 
voorzitter van de Stichting Her-
denking gevallenen en slacht-
offers. Gevolgd door toespra-
ken van de Amstelveense burge-
meester Tjapko Poppens en lui-
tenant-kolonel Edwin Saiboo, al-
gemeen voorzitter Bondsbestuur 

van de Bond van Wapenbroeders. 
Dit jaar hield Thea Meulders een 
toespraak over haar kamptijd op 
Sumatra. Zij vertelde in een toe-
spraak haar herinneringen hoe ze 
als klein meisje haar vader verloor 
en haar tijd in een internerings-
kamp op Sumatra. Thea Meulder 
legde ook een krans samen met 
haar zoon en kleindochter.

Heiliegers en Hazen leggen 
krans voor gevallen slachtoffers 
Nederlands-Indië
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Uithoorn - Het coronavirus heeft 
de afgelopen maanden natuurlijk 
ook de schermsport stilgelegd. 
Om het onzekere aankomende 
seizoen toch goed voorbereid te 
zijn, besloot Uithoornaar en maî-
tre Pascal Kenter van scherm-

school Tréville uit Amstelveen, 
een open trainingsweekend te 
organiseren. Binnen een week 
was duidelijk dat de animo zo 
groot was dat het maximum aan-
tal deelnemers van 50 zou wor-
den gehaald. Dit tweedaagse trai-

Top Nederlandse schermjeugd 
traint bij Tréville

als hoofdtrainer van de korfbal-
selectie van De Vinken. 
Van 2012 tot 2014 had Kroon 
(54) de selectieteams van de 
Vinkeveense korfbalclub al eer-
der onder zijn hoede. Kroon is 
de opvolger van die andere Vin-
kenlegende, Dirk van der Vliet, 
die als langst dienende trai-
ner van De Vinken 1 de statis-
tieken in gaat. Van der Vliet (60), 
net als Kroon met een enorme 
staat van dienst als het gaat om 
het geven van trainen aan bij-
na alle Vinkenteams, gaf met zijn 
laatste periode als hoofdtrainer 
in totaal zeven jaar leiding aan 
de hoogste teams van De Vin-
ken. Zaterdag 15 augustus te-
kende Johan Kroon, tevens be-
kend als gymnastiekdocent aan 
het Mijdrechtse VLC, onder toe-
ziend oog van clubvoorzitter Kel-
vin Hoogeboom en bestuurslid 
technische zaken, Emese Kroon, 
voor een nieuwe periode als trai-

ner-coach van de Vinkenselectie. 
En dat niet alleen. Kroon is een 
enorm korfbaldier, die al vanaf 
zijn eigen jeugdtijd trainen geeft 
aan vele jeugd- en senioren-
teams. Naast zijn hoofdtrainer-
schap blijft Kroon bijvoorbeeld 
ook actief als trainer van de Vin-
kenfitgroep, een groep oud-korf-
ballers en korfbalsters met een 
inmiddels respectabele leeftijd. 
Het tekenen van het contract 
was een van de hoogtepunten 
tijdens de speciale trainingsdag 
die de selectieteams van De Vin-
ken ten deel viel. In aanloop naar 
het nieuwe seizoen trainden De 
Vinken 1, 2 en 3 met de junio-
ren A1 de hele dag in gezamen-
lijkheid op de eigen kunstgras-
velden van sportpark de Molm-
hoek. De komende weken staan 
in het teken van oefenwedstrij-
den, de veldcompetitie begint, 
ijs en corona dienende, weer in 
september.

Johan Kroon hoofdtrainer 
bij De Vinken

Het woningtekort in Neder-
land is groot, ook in De Ronde 
Venen en Gemeente Uithoorn. 
Voor een huurhuis moet je vijf-
tien jaar wachten. Heel veel jon-
geren wonen nog thuis omdat 
ze nergens heen kunnen. Ze 
hebben geen hoog, vast inko-
men om een huis te kopen en 
de wachtlijst van een huurhuis 
is lang, heel lang. Er komen veel 
expats naar Uithoorn, niet om 
een huis in de vrije sector te hu-
ren maar om maar meteen een 
woning te kopen. Er wordt hoog 
geboden, soms 40.000 euro bo-
ven de vraagprijs en de expat 
heeft het. In een gespreid bed-
je, komen hier naar Nederland 
om te werken ( met een gemid-
deld  hoog inkomen) en kun-
nen meteen een koophuis ko-
pen. Is dat niet een beetje on-
eerlijk, ten opzichte van de ve-
le andere mensen die al heel 
lang in Nederland wonen en 
ook graag een huis willen? Ko-
men er niet te veel expats in Uit-
hoorn wonen in verhouding tot 
het aantal andere Uithoornaars? 

Zou het niet eerlijker zijn ook 
voor koophuizen binnen een 
gemeente een wachtlijst te ma-
ken. Het kan toch niet zo zijn dat 
alles maar met geld te koop is. 
Degene die het meeste betaalt 
krijgt de koopwoning. Je staat 
toch een beetje beduusd te kij-
ken als er in een straat vijf ex-
pats gezinnen gaan wonen in 
een korte tijd (dit is echt een 
trend in Uithoorn)  en de kinde-
ren van een kennis kunnen geen 
woning krijgen en zijn verplicht 
minimaal tot hun 35e jaar thuis 
te wonen. Ik zou zo zeggen dat 
de politiek hier eens serieus naar 
gaat kijken. Laat ik er vooral bij-
schrijven dat dit gewoon aan de 
orde van de dag is wat mij op-
valt in Uithoorn, en heeft verder 
geen onderliggende gedachte. 
Reacties zijn zeker welkom op 
dit artikel. We moeten meer de 
dialoog met elkaar aangaan en 
onderwerpen benoemen zoals 
ze zijn.

J.Vermeer
Vermeerj07@gmail.com

LEZERSPOST

Woningnood?

Uithoorn - Vanaf heden rijdt 
ANWB AutoMaatje Uithoorn 
weer. Vrijwillige chauffeurs bren-
gen deelnemers tegen een klei-
ne vergoeding weer naar de huis-
arts, een vriendin, de bibliotheek 
of de kapper. Natuurlijk gebeurt 
dat onder de geldende corona-
maatregelen, zo is bijvoorbeeld 
het dragen van een mondkap-
je verplicht. Om zoveel mogelijk 
deelnemers van dienst te kun-
nen zijn, is het in eerste instan-
tie niet mogelijk meerdere ritten 

per week te reserveren. Verder 
krijgen noodzakelijke ritten (zie-
kenhuis, fysiotherapeut, huisarts, 
oogarts, enz) voorrang. Uiteraard 
houdt AutoMaatje de ontwikke-
lingen omtrent het virus in Ne-
derland scherp in de gaten en zal, 
indien nodig, de diensteverlening 
worden aangepast. Wilt u een rit 
reserveren? AutoMaatje is telefo-
nisch bereikbaar van dinsdag t/m 
donderdag 9:00 tot  12:00 uur via 
0297-303103 of automaatje@uit-
hoornvoorelkaar.nu

AutoMaatje Uithoorn 
rijdt weer

Vinkeveen - Vinkenman in hart 
en nieren, Johan Kroon, teken-

de afgelopen zaterdag het con-
tract voor een nieuwe periode 

ningsweekend voor floretscher-
mers (jongens en meisjes) in al-
le  leeftijdscategorieën tot 18 jaar, 
met toptrainers uit Nederland, 
België en China, had een grote 
aantrekkingskracht op een groot 
deel van de Nederlandse top-
pers. De Ben Goudsmithal in Am-
stelveen bleek hiervoor een goe-
de locatie.  Dat het plezier voorop 
stond was duidelijk zichtbaar bij 
de deelnemers. De verscheiden-
heid aan trainingsmethoden, oe-
feningen, sparringsessies en indi-
viduele lessen was groot en zorg-
de voor veel sportplezier.  

Pico bello
Als vanouds had Henk Kenter 
gezorgd dat de technische kant 
weer pico bello op orde was, 
doordat op maar liefst 19 lo-
pers elektrisch kon worden ge-
schermd. Ook konden de mees-
te schermers voor de eerste keer 
kennismaken met draadloos 
elektrisch schermen. Deze tech-
niek bestaat al veel langer, maar 
voor een kleine sport is het kos-
tentechnisch lastig om dat groot-
schalig in te voeren. Natuurlijk 

waren de schermers uit de om-
geving Amstelveen, Amsterdam, 
Uithoorn en Aalsmeer goed ver-
tegenwoordigd, maar ook uit de 
rest van het land was de aanloop 
groot. Dat het weekend goed in 
trek was bleek ook door de komst 
van enkele Britten en Belgen. Hi-
lariteit was er soms dan ook als 
bleek dat sommige jargonwoor-
den in een ander land net weer 
even anders worden uitgelegd. 
Schermen is een snelle, veilige en 
spectaculaire sport. Meer weten? 
Kijk eens op www.schermschool-
treville.nl. 
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Mozaïek, bloemsculpturen en korte, kunstzinnige films

Kunst kijken in het ‘koele’ 
Flower Art Museum
Aalsmeer - Een dringend hitte-
advies voor de tropische week 
gaf het Flower Art Museum eind 
juli: Stap in de auto en zet de air-
co aan. Rij naar Kudelstaartseweg 
1, parkeer voor de deur en loop 
rustig naar binnen. Neem de tijd 
voor een bezoek aan het Flower 
Art Museum in de voormalige wa-
terkelder. Temperatuur dankzij 
dikke betonmuren: een aangena-
me 22 à 23 graden. En het bleek 
niets teveel gezegd. Heerlijk koel 
en prachtige werken. Momen-
teel  biedt het Flower Art Museum 
de exposities ‘Bomen in Beeld’ en 
‘Bloem, de natuurlijke verleider’ 
met mozaïekkunst met bloemen 
en de natuur als inspiratie. Bomen 
zijn niet alleen ‘slim’ en nuttig, ze 
zijn ook prachtig om te zien. Mys-
terieus, krachtig, wijs, kwetsbaar, 
magisch én een eindeloze inspira-

tiebron voor de verbeelding van 
de mens. ‘Bomenkunst’ met werk 
van Iris Hartman, Gerard Heijmen, 
Zsuzsanna Györgyövics, Jacque-
line van Kester, Edward Otten, 
Anna J. van Stuijvenberg en An-
ne-Riet Vugts. Naast de groeps-
tentoonstellingen presenteert 
het Flower Art Museum het werk 
van twee bijzondere Nederland-
se (bloem)kunstenaars. Van Joris 
Kuipers worden wandreliëfs en in-
stallaties getoond en Aleksander 
Willemse laat bezoekers wegdro-
men met sprankelende fotocolla-
ges. 
Vanaf donderdag 20 augustus 
toont het Flower Art Museum het 
werk van de Rotterdamse video-
kunstenaar Elsbeth van Noppen. 
Onder de titel ‘Nocturnal Garden’ 
zullen verschillende korte films te 
zien zijn waarin het nachtleven 

van flora op kunstzinnige wijze in 
beeld wordt gebracht. 
Tot slot nog even door de muse-
umwinkel wandelen met leuke 
items als tassen, broches en glas-
sculpturen. En als allerlaatste een 
wandeling maken over de daktuin 
met eveneens prachtige (bloem)
sculpturen. Onder andere mooie 
keramiekwerken van Elsbeth Fok-
ker en de ‘beuklijn’ (drie beschil-
derde boomschijven van een ou-
de beuk) en ‘Bee Good’ (ode aan 
de bij) van Mireille Schermer. 
Het Flower Art Museum (tegen-
over de watertoren van Aalsmeer) 
is iedere donderdag tot en met 
zondag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie op www.flowerartmuseum.nl 
of op facebook.

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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