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Mijdrecht - Met elkaar zorgen voor 
een groene en aantrekkelijkere 
omgeving, dat is het doel van Groen 
aan de Buurt in De Ronde Venen. 
Bewoners zijn met dat doel zelf 
projecten in verschillende kernen 
gestart. In Mijdrecht is het project op 
dit moment in volle gang. Vrijwilli-
gers van de Werkgroep Groen Twist-
vlied-Wickelhof zetten zich in voor 
natuurlijkere oeverbeplanting langs 
de Karekietvijver in hun wijk.
Afgelopen winter gaf de Werkgroep 
Groen Twistvlied-Wickelhof gehoor 
aan de uitnodiging van Groen aan de 
Buurt en gemeente De Ronde Venen 
om met eigen ideeën te komen voor 
een groenere en aantrekkelijkere 
buurt. Hun plan om de oever van de 
Karekietvijver in Mijdrecht natuur-
lijker, kleurrijker en meer (bio)divers 
in te richten werd goedgekeurd en 
de uitvoering is sinds 17 september 
in volle gang. De werkgroepleden 
voeren hun eigen plan uit en staan 
inmiddels dus letterlijk met de 
laarzen in de modder.

Talud van droog naar nat
Een natuurlijke oever, hoe maak je 
die na? “Het is belangrijk dat je de 
bodem langzaam laat over gaan van 
droog naar nat en geschikte planten 
uitkiest. Dit zijn planten die van 
nature op Nederlandse oevers voor-
komen, zoals de Grote kattenstaart 
en Gele lis” legt Lydia Graveland-
Gilds, één van de initiatiefnemers, uit. 

Aannemersbedrijf KWS biedt voor 
die klus een helpende hand. Bedrijfs-
leider Jan-Willem van Rooijen vertelt: 
“Dit is een prachtig buurtinitiatief dat 
wij graag ondersteunen door niet 
alleen uit te voeren, maar ook mee te 
denken. Zo wordt het weggehaalde 
groen door de hakselaar gehaald en 
gemengd met de aarde. Deze aarde 
wordt vervolgens langs dezelfde 
vijver op plekken verdeeld waar de 
bodem is ingezakt of kuilen zijn 
ontstaan. Op deze manier kunnen we 
de grond hergebruiken en hoeft er 
niets afgevoerd of weggegooid te 
worden.”

Een groene, biodiverse wijk
Nu de grond gereed is gemaakt, 
kunnen de stekjes geplant worden. 
De werkgroepleden hebben hiervoor 
de hele buurt uitgenodigd om dit op 
Burendag (25 september) met elkaar 
te doen. De Werkgroep Groen Twist-
vlied-Wickelhof is een actieve groep 
bewoners die zich inzetten voor 
meer groen en biodiversiteit in de 
wijken waar hun leden wonen. Door 
de jaren heen hebben ze daar al 
verschillende projecten en activi-
teiten opgezet, waaronder de groene 
baskets aan lantaarnpalen, 
opschoonacties en het maaien met 
de zeis. De groep staat altijd open 
voor nieuwe leden die graag 
meedenken en -doen. 
U kunt ons bereiken via 
groen.groeptw@gmail.com. 

Een natuurlijke oever langs  
de Karekiet

Het voorstel werd – kun je wel zeggen 
– door een grote meerderheid van alle 
raadsfracties van tafel geveegd. 
Slechts de VVD was het eens met de 
bezuinigingen en de sluiting van de 
bieb in Wilnis. Het CDA, D66, PvdA/GL, 
Senioren-Partij, CU/SGP en Lijst 8 
waren duidelijk: de Bibliotheek in 
Wilnis moet blijven. 

D66
De fracties van CDA en D66 diende 
zelfs al een concept amendement in, 
welke zij tijdens de behandeling in de 
raadsvergadering van 30 september 
officieel zullen indienen. Gehoord de 
reactie van de overige fracties zullen 
er dan wel meer fractie onder komen 
te staan. De VVD - wethouder Alberta 

Het ziet er naar uit dat de bieb 
in Wilnis open blijft!

Cursusproject DRV zoekt werkgroepleden
De Ronde Venen - Het Cursusproject organiseert leuke en interessante 
cursussen voor een breed publiek tegen een betaalbare prijs. Als werk-
groeplid organiseer en begeleid je een aantal cursussen, je onderhoudt 
contact met de docent en treed je op als vertegenwoordiger van het 
cursusproject. Je doet dit binnen een team van enthousiaste collega-vrij-
willigers, dat ca. 8x per jaar bijeenkomt. Is dit iets voor jou? Neem dan 
contact op met Ellen Stange 0297-262432 of 06-13100901 of per e-mail 
ellenstangehaan@ziggo.nl

De Ronde Venen – Gehoord hebbende de raadsleden in de commissie 
Algemeen Bestuurlijke Zaken-Samenleving en Inwonerszaken, kan het 
wel eens zo zijn, dat de voorgestelde bezuinigingen voor de biblio-
theken, met als dwingend voorstel van het college dat de bibliotheek in 
Wilnis moet worden gesloten, niet doorgaat.

Schuurs bleef erbij dat Wilnis dicht 
moest en dat er heel veel bezuinigd 
moest worden. Maar de raad beslist 
uiteindelijk. Wordt 30 september 
vervolgt. PvdA/GroenLinks wil dat de 
bezuiniging op de Bibliotheek volledig 
van tafel gaat. Als deze bezuiniging 
doorgaat, zal in ieder geval de vesti-
ging in Wilnis sluiten. Dit blijkt uit het 
voorstel van het college van Burge-
meester en Wethouders aan de 
gemeenteraad. Dat is echter maar een 
derde van de voorgestelde bezuini-
ging. Zelfs met de sluiting van de 
Bibliotheek in Wilnis blijft er nog zo’n 
40.000 euro te bezuinigen die op een 
andere manier gerealiseerd moet 
worden. Dat is niet alleen onwenselijk, 
maar ook onrealistisch. Fractievoor-
zitter Pieter Kroon: “Deze bezuiniging 
zorgt voor verdere kaalslag van de 
Bibliotheek, sinds 2012 is er al 140.000 
euro op de Bibliotheek bezuinigd. Het 
nu nog verder bezuinigen, onder meer 
door het sluiten van de vestiging in 
Wilnis, is voor ons onacceptabel. In 
oktober vorig jaar deden wij al het 
voorstel om de bezuiniging volledig te 
schrappen, begin juni deden we dat 
opnieuw. Deze voorstellen haalden 
het toen niet, maar nu in ieder geval 
ook D66 pleit voor het behoud van de 
Bibliotheek in Wilnis lijkt het tij te 
keren. Hopelijk is driemaal dan ook 
scheepsrecht!”



Regio - Een bijzondere combinatie 
van natuur en cultuurhistorie op 
steenworp afstand van Amsterdam. 
Zo zou je Fort Waver-Amstel kunnen 
omschrijven. Wil je dit imposante fort 
van dichterbij bekijken? Op zaterdag 
25 september om 14:00 uur kun je 
mee op de allerlaatste rondleiding 
van 2021. Onder begeleiding van een 
ervaren fortengids kun je Fort Waver-

Amstel ontdekken. Je zult zien dat 
alle elementen van vroeger uitste-
kend bewaard zijn gebleven. In het 
gebouw zie je oude wasruimten, 
elektrakasten en een oude keuken. 
Ook het waterreservoir, waterpomp 
en de sanitaire voorzieningen liggen 
er nog precies zo bij als vroeger. 
Buiten heb je een weids uitzicht over 
het vlakke polderlandschap. 

Stelling van Amsterdam
Fort Waver-Amstel is onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam; de 135 
kilometer lange verdedigingslinie 
rond de hoofdstad. Dat deze water-
linie uniek in de wereld is, blijkt wel 
uit het feit dat de Stelling van 
Amsterdam deel uitmaakt van het 
UNESCO Werelderfgoed de 
Hollandse Waterlinies. Tussen 1886 
en 1911 is Fort Waver-Amstel 
gebouwd. Het fort was de enige 
verhoging in het open, vlakke 
polderlandschap. Bovenop het fort 
heb je dan ook een prachtig uitzicht!
Bestel toegangskaarten via www.
natuurmonumenten.nl/fortwaveram-
stel (klik op agenda).
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ACHTER DE SCHERMEN

Door Roos Uithol

Beginnende ondernemer Carolien de Groot (62) is met haar nieuwe roze 
piaggio, ofwel tuk tuk in de volksmond, niet te missen. De rijdende kraam 
met de naam Sweet Caroline is vanaf heden te zien op braderieën en 
andere evenementen in o.a. gemeente De Ronde Venen. Daarnaast kan zij 
worden ingehuurd voor recepties, afscheidsborrels, bruiloften of welke 
feestelijke gelegenheid dan ook. Op locatie kan ko�e of lekkere drankjes 
worden geserveerd en smakelijke gerechten als �ammkuchen en pizza. 

Hoe is de liefde voor de Piaggio ontstaan?
Ik werk eigenlijk al heel lang in het vastgoed als �nancieel 
verantwoordelijke voor een bedrijf in Amsterdam. Sinds januari werk ik 
nog drie dagen in de week, omdat ik oma ben geworden en twee dagen 
oppas. Maar ik heb altijd een droom gehad om een foodtruck te beginnen. 
Helaas kwam dat er steeds niet van om diverse redenen: je gunt jezelf er 
geen tijd voor en je wilt �nancieel onafhankelijk kunnen zijn. Dat kun je 
niet zeker weten van te voren. Bovendien moet je er veel geld voor 
investeren. Uiteindelijk was er een vriend van mijn man die in Amsterdam 
een jaar geleden een Piaggio barista is begonnen. Daar gingen we een 
aantal keren naar toe, waardoor het al begon te kriebelen. Daarnaast 
verloor ik vorig jaar mijn moeder en recentelijk een vriendin. Dat heeft me 
doen besluiten om het roer om te gooien. Als ik het nu niet doe, dan krijg 
ik spijt!

Wat wil je bereiken met Sweet Caroline?
Het doel is om te worden ingehuurd voor feesten en partijen, speciale 
gelegenheden, recepties. Dus dan wil ik niet alleen ko�e verzorgen, maar 
ook festi-food. Denk aan �ammkuchen, pizza’s, bubbels daarbij of andere 
lekkere drankjes. Eigenlijk maar net wat er op mijn pad komt. Ik zal op 
evenementen als festivals en jaarmarkten te vinden zijn, zoals het afge-
lopen weekend de jaarmarkt in Mijdrecht. In Amsterdam heb ik een vent-
vergunning. Dat is in De Ronde Venen niet nodig, maar je moet wel steeds 
verplaatsen. Daarom heb ik intussen een aanhanger. De Piaggio rijdt maar 
15 kilometer per uur, dus zonder aanhanger kom je niet zo ver. Mijn man 
helpt met het vervoer, want rijden met een dergelijke aanhanger is wel 
pittig. En mijn dochter Roxanne is nu bezig met het maken van de website. 
We gaan dit namelijk met zijn tweeën doen. De kennis met de Piaggio in 
Amsterdam heeft al zoveel opdrachten dat hij een aantal naar mij door-
speelt. Dat is natuurlijk heel lief van hem en dat allemaal bij elkaar, maakt 
al een sterke basis. Het leukste zou wel zijn om hier in De Ronde Venen 
een beetje voet aan de grond te krijgen. Ik woon hier ten slotte, net als 
veel kennissen en vrienden. Maar weet je, het is op de eerste plaats een 
hobby. Ik hoef er niet rijk van te worden, zolang ik er maar gelukkig van 
wordt. Dat is tot nu toe al aardig gelukt!

Wat zijn je verwachtingen voor de aankomende tijd?
Ik heb helemaal geen verwachtingen en laat het allemaal op mij afkomen! 
Als ik het er heel druk mee krijg stop ik volledig met mijn huidige baan en 
zo niet dan houd ik dat er gewoon naast. Ik bedacht mij dat een Piaggio 
iets van de zomer en van buiten is. Maar je kunt bijvoorbeeld met Kerst 
ook Glühwein serveren. Ik kan mijn gerechten aanpassen aan de vraag of 
het seizoen en met gemak overal komen. Ofwel, u vraagt wij draaien!

Sweet Caroline

Uithoorn – Amstelhoek- Tenminste 
drie auto’s zijn vrijdagmiddag rond 
16.45 uur betrokken geraakt bij een 
kettingbotsing op de N201 bij 
Uithoorn-Amstelhoek. 
Dat gebeurde ter hoogte van het 
Amstelaquaduct. Vanwege het 
ongeluk was de tunnel in beide rich-
tingen afgesloten. Het is nog ondui-

delijk hoe de kettingbotsing kon 
plaatsvinden. Vermoedelijk moest de 
voorste auto plotseling remmen, 
maar het is nog onzeker waarom. Bij 
het ongeluk is niemand gewond 
geraakt. Eén persoon werd kort in 
een ambulance nagekeken, maar 
hoefde uiteindelijk niet meer naar 
het ziekenhuis.

Schade bij kettingbotsing N201
Foto VTF - Vivian Tusveld

Laatste ontdekkingstocht op 
fort Waver-Amstel

Regio - Voor alle cultuurliefhebbers 
in Uithoorn en wijde omgeving is er 
goed nieuws: per direct heeft de 
SCAU (Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn) de verkoop van losse 
kaarten en abonnementen voor het 
seizoen 2021-2022 weer openge-
steld. Er gelden vanaf 25 september 
a.s. in De Schutse geen restricties 
meer wat betreft maximaal aantal 
bezoekers en afstand houden. Dat 
betekent dat alles bijna weer 
‘normaal’ is, op één voorwaarde na: 
bij binnenkomst vindt er een corona-
check plaats door middel van het 
scannen van uw QR-code in de 
CoronaCheck-app. Ook een papieren 
vaccinatiebewijs en een negatieve 
PCR-testuitslag (Testen voor 
Toegang) wordt geaccepteerd. 
Bij gezondheidsklachten is het beter 

om thuis te blijven. Als u zich dan 
meldt bij het secretariaat, krijgt u uw 
geld terug. Bij het eerstvolgende 
concert op 17 oktober a.s. zal er nog 
geen pauze zijn en dus ook geen 
gelegenheid om een drankje te 
drinken. We hopen dat dat vanaf 1 
november wel weer mogelijk zal zijn.
Hoe dan ook, niets staat meer in de 
weg om in grote getale naar De 
Schutse te komen en te genieten van 
pianomuziek door Camiel Boomsma 
en Hannes Minnaar (17 oktober en 
21 november 2021), van Helmert 
Woudenberg als Simon Carmiggelt 
(14 november 2021), van het kerst-
concert door Alphens Kamerkoor 
Cantabile onder leiding van Simon 
Stelling (19 december 2021), van 
‘troubadour’ Lenny Kuhr (16 januari 
2022), van twee Franse pianokwin-

SCAU-kaartverkoop voor 
seizoen 2021-2022

tetten door het Chianti Ensemble (13 
februari 2022), van zigeunermuziek 
door Sintiromarus (13 maart 2022) en 
van het spetterende slotconcert op 
10 april 2022 door Lidy Blijdorp 
(cello) en Vasile Nedea (cymbalom).
Op de website van de SCAU (www.
scau.nl) is alle actuele informatie te 
vinden. Mochten er nog vragen zijn, 
dan kan het secretariaat wellicht 
helpen: secretariaat.scau@gmail.com 
of telefoon 06 4148 8898 

Knip deze bon uit en neem deze mee met uw legitimatie
Opening en Open dag SeT Residentie Zaterdag 25 sept. 2021

Naam

Tel. 

Belangrijk! Aanvullend bericht op vorige week 
gepubliceerde artikel RV37-2021 op pagina 20
Regio - Coronagerelateerde maatre-
gelen: Wilt u naar het evenement dan 
graag aanmelden door mail te sturen 
naar: opening@desetresidentie.com 
of knip onderstaande bon uit en 

neem deze mee. Bij ingang testen via 
Coronacheckapp met legitimatie
Kunt u een van beide of beide niet 
laten zien dan kunnen wij u helaas 
geen toegang verlenen.

Bij inlevering van deze uitgeknipte bon ontvangt u een gratis consumptiemunt.
Knip deze bon uit en neem deze mee met uw legitimatie.
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Wilnis - Op woensdagmiddag is er in dorpshuis de Willisstee een ouderen-
middag, hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die onze bezoekers kunnen 
voorzien van een drankje. U komt te werken in een team en u kunt zelf 
aangeven wanneer u beschikbaar bent. Lijkt u het leuk? Kom gerust even 
kijken en loop binnen op woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur, u bent 
van harte welkom. Sport- & zalencentrum de Willisstee | Pieter Joostenlaan 24 
| Wilnis | 0627488285

Vrijwilligers gezocht

De Ronde Venen - In ‘De Verrukkelijke 
Venen’ tonen bekende en minder 
bekende Ronde Veners hun kookkun-
sten voor het oog van de draaiende 
camera’s. En dat gaat niet zonder 
spectaculaire start, want in de eerste 
a�evering laat niemand minder dan 
burgemeester Maarten Divendal zien 
hoe je binnen de kortste keren een 
heerlijke kippensoep op tafel zet. De 
presentatie van het programma is in 
handen van Abcoudse ondernemer 
Marco Smit. Hij zorgt niet alleen dat 
de deelnemers en gasten helemaal 
tot bloei kunnen komen in de keuken, 
maar hij zorgt ook dat jij thuis 

gewoon mee kunt doen! En daarnaast 
geeft vinpressionist Hubrecht Duijker 
een smakelijke wijntip, om het geheel 
compleet te maken. Als het jou nu 
ook wat lijkt om samen met Marco 
jóuw culinaire meesterwerk in elkaar 
te draaien op RTV Ronde Venen, dan 
kun je je voor een volgende a�evering 
aanmelden door een mailtje te sturen 
naar harry@rtvrondevenen.nl. En wie 
weet verbaas je straks heel de Ronde 
Venen met jouw kookkunsten! De 
eerste a�evering van De Verrukkelijke 
Venen is op zondag 26 september om 
17.00 uur te zien op RTV Ronde 
Venen.

Burgemeester Divendal in 
‘De Verrukkelijke Venen’

LEZERSPOST

Na de vorige keer meer op voorstellingsvermogen 
doorheen Vinkeveen centrum te zijn gegaan wil ik dat 
nu eens proberen aan de hand van foto’s en een teke-
ning. We starten de tocht vanaf de katholieke kerk. Juist 
daarvoor kwamen we van de Kerklaan, eenrichtingsver-
keer vanaf het vroegere bankgebouw nu o.a. V. Wijn-
gaarden. Vanaf de katholieke kerk gaan we over de 
eenrichting Herenweg en komen zo uit bij het viaduct. ) 
We nemen nu de rotonde die hier inmiddels ligt, het is 
nl. een erg druk punt. Ons voertuig past onder het 
viaduct door. Later zal dit nog worden verhoogd, daar 
schijnt nog overleg over te zijn met de provincie. We 
nemen nu de afslag richting Mijdrecht. Hier is de oprit 
voor een langer deel vlak gemaakt (de foto 2 geeft de 
oude situatie weer) zodat er een onderdoorgang naar 
links is, onder de N201 door, om daarmee op de nieuwe 
ontsluitingsweg te komen (we noemen hem maar 
Doorsteekweg). We hadden de oprit ook rechtdoor 
kunnen rijden om op de N201 te komen, richting Mijd-
recht, maar dat doen we niet. Oei kijk hieruit voor �et-
sers die naar nieuwbouw Zuidzijde N201 gaan. Al 
gaande over deze nieuwe ontsluitingsweg, die eenrich-
ting is, zien we allerlei mensen uit zojuist genoemde 
nieuwbouwwijk de weg op komen om deel te nemen 
aan werk, winkelen, uitgaan, recreëren. 

Fietsers
We vangen van een van de �etsers op dat het wel mooi 
wonen is maar dat ze het geluid van de N201 wel 
onderschat hadden. De sociale huurappartementen 
langs de zuidkant van de N201 vangen kennelijk toch 
minder geluid af dan gedacht en gehoopt, zo denk je 
dan. Maar goed wij vervolgen onze rit op de Door-
steekweg. Daarbij komen we over een aantal kleine 
zgn. “buiken van Jellema”. Deze zijn aangebracht om 
doorvaart mogelijk te maken voor bootbezitters van de 
Herenweg en een botenstalling. Wel apart zo’n weg 
eerst onder de N201 door en dan een paar bobbels. 
Maar dat geeft niet zo’n buikverplaatsingsgevoel bij 30 
km per uur. We passeren ook de zendmast, deze staat 
midden in het zgn. “slagenlandschap” Een blik richting 
de N201 richting de Julianalaan gezien vanaf de zend-
mast). Overigens hebben we het tweerichtings �etspad 
van 3 m breed aan onze rechterhand. Dat komt 
-misschien- beter uit bij de aansluiting met de Kerklaan 
waar we straks op uitkomen. Maar eerst kruisen we nog 
de Julianalaan. Hier is inmiddels veel gedoe over sluip-
verkeer en daarbij is het nu gewoon een vervelend 
kruispunt. Dat was destijds al aangegeven maar ja…We 
naderen nu de Kerklaan maar komen direct na de Juli-
analaan-kruising op wat misschien vroeger wel het 
stilste straatje van Vinkeveen was, Maar da’s over. We 
naderen de kruising en willen rechtsaf naar het winkel-
centrum. Deze kruising is gemaakt om veilig de 
Kerklaan op te kunnen draaien en niet het tegemoetko-
mend verkeer te belemmeren. Dit is nl. wel het geval bij 
diverse bochten in het traject vanaf dit punt naar de 
N212; Plevierenlaan, Reigerstraat, Bonckerstekersweg. 
Als daar nl. een groter voertuig als tegenligger door de 

bocht komt en jij hebt de binnenbocht dan kun je maar 
beter even inhouden. Het grotere voertuig komt nl. erg 
naar je toe. Dat is op de kruising waar we nu zijn, door-
steek-Kerklaan, voorkomen. Dat hield echter wel in dat 
ter plekke de Kerklaan verbreed moest worden, er is 
een soort uitstulping gemaakt waarvoor het “koophui-
zenbord” van makelaardij Lenstra moest wijken. Hier 
kun je ook nog linksaf om naar de kerk te gaan of via 
Demmerik, zuidwaarts te gaan. Deze kruising is wel een 
heel aparte. Bij alle besprekingen die er destijds zijn 
geweest waren er allerlei redeneringen. Dat ging onge-
veer zo: “Als je als �etser hier, en ervan uitgaande dat 
de �etspaden aan de rechterkant zijn en ervan 
uitgaande dat dit ook het geval is op de Kerklaan dan 
gaat dit goed. Maar wil je nu hier linksaf dan wordt het 
toch tricky. Eigenlijk moet je hier helemaal geen �etsers 
hebben en eigenlijk ook geen voetgangers. Maar ja 
waar dan wel? En hoe dan de �etspaden op de 
Kerklaan? Vanaf de Roerdompbrug richting de katho-
lieke kerk gezien ook een tweerichtings-�etspad aan de 
rechter- of aan de linkerkant? Beter aan de rechterkant 
met een slinger erin richting het om ruimte te maken 
voor voldoende draaicirkel voor verkeer dat van de 
Doorsteek komt?”Ik merk dat ik op een andere manier 
aan het mijmeren ben, van toekomst naar nu…droom 
ik of ben ik er zat van? Hoe meer je er over nadenkt, zelf 
heb ik, en velen met mij grote bezwaren tegen dit plan. 
Misschien moet ik wel met de �ets de deur uit en dan 
linksaf of zo. Moet ik als een dorpsomroeper gaan 
uitschreeuwen hoe het wordt? 

G. Brouwer, Vinkeveen

Opnieuw in een rijtuigie door 
Vinkeveen

De Ronde Venen - Om alle restafval-
containers op een duurzame en profes-
sionele manier te beheren, krijgen ze 
een chip. Zo wordt duidelijk hoeveel 
containers er in de gemeente in 
gebruik zijn en hoeveel restafval er 
wordt opgehaald. Met deze gegevens 
kan de inzamelaar zorgen voor opti-
male ophaalroutes. Daarnaast kunnen 
met deze stap de kosten eerlijk worden 
verdeeld onder alle mensen met een 
container. Inwoners gaan niet betalen 
per keer dat zij de container aan de 
weg zetten, daar verandert dus niets 
aan. Het doel van de gemeente is 75% 
afvalscheiding in De Ronde Venen. 
Wethouder Cees van Uden (Afval): “We 
vinden het belangrijk dat we ons afval 
nog beter scheiden. Dat is niet alleen 
goed voor mens en milieu, maar het 
zorgt ook voor een kostenbesparing. 
Elke kilo minder restafval, levert ons 
allen een lagere rekening op”. Om dit 
doel te bereiken, neemt de gemeente 
verschillende maatregelen. Het 
chippen van de containers is hier 
onderdeel van. 

Brief over chippen
Alle inwoners van De Ronde Venen 
ontvangen eind september / begin 
oktober een brief over het chippen. 
Hierin staat uitgelegd hoe het in zijn 
werk gaat en waarom de containers 
een chip krijgen. Inwoners worden 
gevraagd hun container met een 
adressticker aan de weg te zetten op 
een bepaalde datum. De �rma DBICS 
komt dan langs om, in opdracht van de 

gemeente, de chip te plaatsen. Als 
deze actie klaar is, worden alleen nog 
restafvalcontainers geleegd die een 
chip hebben. Containers die geen chip 
hebben, worden meegenomen. 
Bij het uitlezen van de chips kijkt de 
gemeente naar het totaal aantal 
containers dat wordt aangeboden. Met 
deze gegevens kan de inzamelaar de 
ophaalroutes optimaliseren en 
bijhouden hoeveel kilo restafval zij 
ophalen. De privacy van inwoners 
wordt hierbij beschermd. Het chippen 
van de containers kost de inwoners 
geen geld. Ook gaan zij nu niet betalen 
per keer dat zij de container aan de 
weg zetten. Het chippen gebeurt 
alleen bij de restafvalcontainers en niet 
bij de GFTE- en papiercontainers. 

Extra restafvalcontainer
Inwoners die een extra restafvalcon-
tainer willen houden, waar zij nog niet 
voor betalen, moeten contact 
opnemen met DBICS. Zij voorzien de 
container dan van een chip. De extra 
afvalsto�enhe�ng wordt in rekening 
gebracht vanaf het moment dat de 
container is gechipt. De factuur hier-
voor komt via Belastingdienst 
Amstelland. 

Meer informatie
Voor vragen over het chippen van de 
restafvalcontainers kunnen inwoners 
alleen terecht bij DBICS via 085 822 44 
97. Op de website www.derondevenen.
dbics.nl staan veel gestelde vragen met 
antwoorden

Restafvalcontainers worden 
voorzien van een chip
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Uithoorn – “Afgelopen zaterdag 18 september gaat mijn moeder van 83 
zoals gewoonlijk boodschappen doen bij het Amstelplein .Toevallig 
kwam ik op de �ets en zag haar liggen wat nogal schokkend is. Natuurlijk 
vraag je je af wat is er gebeurd ze was gestruikeld over een stoeptegel zei 
de vriendelijke mevrouw van de GGD. Normaal let je niet op de tegels hoe 
ze erbij liggen nu ging ik kijken en schrok me te pletter. Het is echt erg ter 
hoogte van Blok en bij de �etsenrekken. Mijn moeder is helaas niet de 
enige die gevallen is maar er liggen ook speciale tegels voor mensen met 
slecht zicht gemeente doe hier iets aan ga kijken het ligt er echt slecht bij. 
Ik hoop dat deze brief werkt en dat jullie even gaan kijken hoe slecht de 
tegels erbij liggen en hier verandering inbrengen”
Veronique Raggers

Losse tegels

Uithoorn - Op vrijdag 24 september 
a.s. is het Burendag en zal Uithoorn 
Voor Elkaar in de wijk Thamerdal een 
Rommelroute organiseren.
Wat is een Rommelroute? Bij een 
rommelroute kunnen bewoners van 
de wijk hun tweedehands spullen 
vanuit hun tuin, huis of garage 
verkopen. Hoe meer mensen er 
meedoen als verkoper, hoe groter de 
route door de wijk wordt. Bewoners 
kunnen buurten bij de buren, snuf-
felen naar leuke spulletjes, maar ook 
de buren en de buurt beter leren 

kennen. Uiteraard zijn ook mensen 
van buiten de wijk welkom om door 
de buurt te lopen.
We starten de rommelroute om 11.00 
uur en om 15.00 uur is de Rommel-
route afgelopen en worden buurtbe-
woners uitgenodigd in de grote tent 
voor De Kuyper op de Kuyperlaan 50. 
Er is een hapje en drankje voor 
iedereen. Doe je mee of wil je meer 
informatie? Neem contact op met 
Nasséra: nassera@videt-uithoorn.nl. 
Deze dag wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Oranjefonds.

24 September burendag: 
rommelroute in Thamerdal

Uithoorn - Elkaar ontmoeten is het 
uitgangspunt van de jaarlijkse Week 
tegen Eenzaamheid, die donderdag 
30 september start. Uithoorn voor 
Elkaar organiseert daarom onder de 
noemer ‘Week van de Ontmoeting’ 
een week vol activiteiten voor jong 
en oud in Uithoorn. In deze ruime 
week kan deel worden genomen aan 
diverse activiteiten. Zo kunnen inwo-
ners niet alleen elkaar ontmoeten 
maar kan ook kennis gemaakt 
worden met activiteiten in Uithoorn. 
U kunt aan een activiteit meedoen 
waar u normaal nooit aan gedacht 
zou hebben om te gaan doen - of wel 
aan gedacht maar nooit geprobeerd 
hebt. Het kan een week vol verras-
singen voor u worden. Op 
donderdag 30 september verricht 
wethouder José de Robles om 11:00 
uur de opening van de Week van de 
Ontmoeting op de vernieuwde jeu 
de boulesbaan aan de Christinalaan. 
Aansluitend kunt u meedoen aan 
een clinic van Boule Union Thamen. 
Maak kennis met jeu de boules of 
laat uw vaardigheden zien. Een sport 
waarbij u kan ontspannen, maar die 
ook zorgt voor spanning! Voor ko�e 
en thee en wat lekkers wordt 
gezorgd. Op het programma staan 
verder verschillende sportactiviteiten 
voor ouder en kind en voor senioren, 
kunt u gezellig samen lunchen op 
verschillende locaties en nog veel 
meer. Doe mee en schuif aan. 
Uithoorn voor Elkaar hoopt dat u de 
komende dagen nieuwe dingen 
ontdekt om in Uithoorn te doen en 
nieuwe mensen ontmoet. Want dat is 
de gedachte achter De Week van de 
Ontmoeting. Kijk voor meer infor-
matie ook op www.uithoornvoorel-
kaar.nu/weekvandeontmoeting 

Programma week van de 
ontmoeting

DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2021
13:00-15:00 uur
- Opening van de Week van de 

Ontmoeting op de vernieuwde jeu 
de boulesbaan aan de Christina-
laan. Aansluitend is er een clinic 

van jeu de boulesvereniging 
United Boule Thamen. Maak kennis 
met jeu de boules en doe gezellig 
mee. Voor ko�e, thee en wat 
lekkers wordt gezorgd. Ook is de 
Preventiekar van Gemeente 
Uithoorn aanwezig. U hoeft zich 
niet op te geven, kom gezellig 
langs.

13:30-17:00 uur
- De chau�eurs van AutoMaatje 

verzorgen Gezelligheidsritjes voor 
senioren die anders weinig buiten 
de deur komen. Op deze speciale 
dag noemen we het Gezelligheids-
ritjes Plus! We gaan namelijk naar 
het strand bij Langervelderslag. Na 
een lunch gaan we met een 
speciale strandbus ook op het 
strand nog een stukje rijden. Er is 
een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Opgeven kan via 
0297-303103 of automaatje@
uithoornvoorelkaar.nu

17:00-21:00 uur
- Kom langs en ontmoet elkaar bij de 

Meideninloop. Ontdek je talenten 
en doe mee aan activiteiten zoals 
kookworkshops, sport, acteer-
lessen en creatieve workshops. Van 
17:00-18:30 uur voor 10-13 jaar en 
van 19:00-21:00 uur voor meiden 
vanaf 14 jaar. Kom je ook? We zien 
je graag bij ’t Buurtnest (Arthur van 
Schendellaan 59, Uithoorn)

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021
14:30-15:30 uur
- Fit met je Kid! Voor kinderen van 2 

t/m 6 jaar met hun ouder. Lekker 
sporten en bewegen in de prach-
tige nieuwe gymzaal in de Kuyper 
(Kuyperlaan 50). Tijdens de les 
zullen er diverse spellen en uitda-
gende parcoursen klaar staan. 
Gratis toegang, je hoeft je vooraf 
niet op te geven.

DINSDAG 5 OKTOBER 2021
10:30-13:00 uur
- Ontmoeten & Bewegen met 

aansluitend soep eten. We doen 
een korte buitenles en er is genoeg 
tijd om samen een kopje ko�e of 
thee te drinken. De locatie is naast 

Week van de ontmoeting buurthuis Ponderosa op Plesman-
laan 57, Uithoorn. Daarna gaan we 
gezamenlijk naar De Kuyper voor 
een lekker kopje verse soep. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 
Opgeven graag via info@uithoorn-
voorelkaar.nu of 0297-303044

12:00-12:15 uur
- Start van Lief & Leedstraten in 

Uithoorn! Benieuwd wat het 
inhoudt en of het iets voor uw 
straat is? De eerste Lief & Leed-
potjes worden uitgereikt en we 
vertellen iedereen graag meer hoe 
leuk dit is voor een straat of �at. 
Locatie: De Kuyper, Kuyperlaan 50.

13:00-15:00 uur
- Kom de Kuyper bekijken en speel 

gezellig samen Indoor Curling. Of 
speel een potje dammen met wel 
heel grote stenen! Ko�e, thee en 
wat lekkers staat voor u klaar. Er zijn 
geen kosten aan verbonden en u 
hoeft zich niet op te geven.

WOENSDAG 6 OKTOBER 2021
10:30-12:30 uur. 
- Wandel mee en ontspan je brein. 

Een ontspannen wandeling van 
ongeveer 4 kilometer waarbij er 
voor iedereen tijd is om zijn verhaal 
te doen. Aansluiten bieden we een 
lunch aan. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Opgeven graag via 
info@uithoornvoorelkaar.nu of 
0297-303044. Locatie: Bilderdijkhof.

14:30-16:00 
- Sportinstuif in de nieuwe gymzaal 

in de Kuyper. Voor kinderen van 
6-12 jaar. Kom gezellig langs en 
werk je in het zweet! Er zijn allerlei 
leuke sporten, spellen en beweeg-
activiteiten te doen. Gratis en je 
hoeft je niet op te geven.

DONDERDAG 7 OKTOBER 2021
11:00-12:00 uur
- Kennismakingsles bewegen voor 

senioren. Maak gratis kennis met 
Meer Bewegen voor Ouderen & 
Honkbal op de Stoel. Daarna 
drinken we samen ko�e. Locatie: 
Bilderdijkhof. 

U kunt zich aanmelden via 
0297-303044 of 
info@uithoornvoorelkaar.nu

Uithoorn - Zaterdag 18 september was 
het World Clean up Day en in het kader 
daarvan hebben leerlingen van Vakcol-
lege Thamen op vrijdag 17 september 
al hun steentje bijgedragen. Voorzien 
van een hesje, knijper en vuilniszak 
gingen tweedeklassers niet alleen het 
schoolplein schoonmaken, maar ook 
de straten in de omgeving tot en met 
de parkeerplaats van de plaatselijke 
supermarkt. Het initiatief kwam tot 
stand in samenwerking met Olivier 

Couzijn, een negenjarige buurtbe-
woner, die zich al eerder dit jaar voor 
een schonere omgeving had ingezet, 
ook toen met hulp van Vakcollege 
Thamen. Een imposante berg vuilnis-
zakken en een schone(re) buurt waren 
nu het resultaat van een dagje ‘prikken’. 
Een beter milieu begint bij jezelf, en de 
leerlingen van Thamen geven graag 
het goede voorbeeld. Bedankt Olivier, 
alle tweedeklassers en betrokken 
personeel

Vakcollege Thamen helpt bij 
World Clean up

Uithoorn - De Stichting Culturele 
Activiteiten Uihoorn (SCAU) heeft 
een moeilijk coronajaar achter de 
rug. Optredens moesten worden 
geannuleerd, uitgesteld of opnieuw 
worden geprogrammeerd door het 
wisselend regeringsbeleid. Gelukkig 
begint ook voor kunst en cultuur in 
Uithoorn met kleine stappen de 
terugkeer naar normaal. Zondag-
middag werd de eerste stap gezet 
met een vorig jaar uitgesteld 
optreden van het Carel Kraayenhof 
Quartet, met“100 jaar Piazzolla”. De 
briljante bandeonspeler trad in de 
Schutse op met zijn al even fantas-
tisch spelende collega’s: Juan Pablo 
Dobal aan de vleugel, Jaap Brander-
horst, bas en Bert Vos, viool. Ondanks 
de nog gehanteerde anderhalve 
meter beperkingen en de verplichte 
coronacheck was de zaal tjokvol. Het 
was te merken dat het enthousiaste 
SCAU-publiek blij was weer live 
muziek te horen met zicht op muzi-
kanten die ook nog eens zo vurig 
spelen als Carel Kraayenhof en zijn 
mannen. Daar kan de armoedige 

DVD van demissionair minister De 
Jonge echt niet tegenop.

Idool
En wat werd het een feest. Astor Piaz-
zolla is honderd jaar geleden 
geboren. Het idool van Carel en zijn 
Quartet overleed in 1992 na een 
beroerte. Vanaf het eerste moment 
waarop de jonge schuchtere Kraay-
enhof de Argentijnse maestro op 
diens hotelkamer ontmoette, was het 
raak. Piazzolla zag meteen Carels 
talent. De jongeman ontwikkelde 
zich tot de geweldige muzikant, 
componist, arrangeur en vermaard 
tangospecialist die hij nu is.
Natuurlijk mocht het bekende “Adiós 
Nonino”dat tijdens het koninklijk 
huwelijk van Willem Alexander en 
Maxima zoveel indruk maakte, niet 
ontbreken. Piazzolla schreef deze 
tango bedroefd toen hij had gehoord 
dat zijn vader was overleden. Maar 
wat een afwisselend arsenaal van 
tango’s omlijstte dat ene bekende 
nummer. Nu eens snel, dan weer 
bedachtzaam, rustig of met meesle-

Quartet Carel Kraayenhof brengt  
meesterlijke ode aanAstor Piazzolla

pende passie: het werd daar op het 
SCAU-podium een kleurrijk palet van 
de“tango nuovo”en de “tango 
apasionado”.

Levensverhaal
Boeiend was ook het tussen de 
nummers door ingeweven levensver-
haal van Astor Piazzolla. Dat werd 
afwisselend verteld door de vier muzi-
kanten. Regisseur Leonie Jansen, die 
in de zaal was meegekomen, heeft 
daar zeker haar vaardige hand in 
gehad. Technicus Rimmert van 
Lummel zorgde voor uitstekende 
geluidskwaliteit, zodat zowel de 
muziek als het gesproken woord opti-
maal tot zijn recht kwam.
Op zondag 17 oktober, om half drie, is 
de SCAU weer present in de Schutse. 
Dan geeft pianist Camiel Boomsma, 
die al eerder succesvol bij de SCAU 
optrad, een recital met werk van 
Chopin, Schubert en de Limburgse 
componist Hamm met een speciaal 
voor Camiel gecomponeerd werk. De 
website van SCAU, www.scau.nl, biedt 
nadere informatie.

LEZERSPOST

Door vakantie en allerlei andere drukte kan ik nu pas reageren op het 
artikel van het IVN in uw blad. Daarin meldt Sep van de Voort, dat een vorig 
jaar geboren monniksgier vanuit Frankrijk hier in Nederland terecht is 
gekomen, maar dat de signalering van de geringde vogel is opgehouden 
en de vogel niet meer is aangetro�en. Dat is hij/zij wel! Het ‘beestje’ is in de 
buurt van een windmolen gevonden: DOOD: ‘geveld door de wieken van 
een windturbine’. Het verdient aanbeveling om ook dit eens in uw krant te 
vermelden, want zo zaligmakend zijn al die molens niet. Overigens worden 
nu maatregelen genomen om molenwieken van verschillende kleuren te 
voorzien, want vogels zien niet dat de wieken van een molen draaien.
Huub A.M.Mennen

Monniksgier wel degelijk gevonden
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De Ronde venen - Op 15 juni jl. heeft 
de seniorenpartij, via o�ciële vragen 
aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, haar bezorgdheid 
uitgesproken over het gemeentelijk 
maaibeleid openbaar groen. Met 
name de keuze om het gemaaide 
gras achter te laten zodat het hinder 
en gevaarlijks situaties veroorzaakt 
op de �ets/voetpaden was hierbij 
een aandachtspunt. In de beant-
woording geeft het college aan dat 
de mogelijkheid van hinder van 
verstopping riool onderschrijft maar 
dat het afgemaaide gras de gazons 
van meststo�en voorziet en de 
kosten van afvoer hoog zijn zodat 
het niet voor de hand ligt om het 
huidige maaibeleid te wijzigen. 

Hierbij blijft u dus de verharding 
rondom de gazons en bermen 
vervuilen. Maar zo stelt de senioren-
partij in nieuwe vragen aan het 
college: “U gaat met dit besluit echter 
aan de volgende zaken voorbij: Mits 
het niet uitdrukkelijk is uitgesloten in 
het bestek, dient de aannemer het 
maaisel dat op de verharding van 
een weg, �etspad, voetpad, parkeer-
plaats en dergelijke is terechtge-
komen, direct te verwijderen (RAW-
bepalingen 51.22.05). Er zijn dus 
geen extra kosten voor de gemeente 
mee gemoeid.  Door het achterlaten 
van gemaaid gras op naastliggende 
verharding ontstaat naast hinder en 
gevaar van vallen door gebruikers 
ook uitgebreide onkruidgroei. Omdat 

Seniorenpartij vraagt opnieuw 
aandacht voor maaibeleid

u eerder heeft aangegeven dat u 
kwaliteitsniveau B aanhoudt voor de 
openbare ruimte betekent dit dat er 
per 100 m2 ten hoogste 4% bedek-
king van onkruid voor mag komen 
(RAW-bepalingen 51.82.03). U over-
schrijdt hiermee uw eigen norm in 
hoge mate zoals de aansprakelijk-
heid van de gemeente. De gemeente 
is wettelijk aansprakelijk voor schade 
die u mogelijk veroorzaakt door 
schuld, nalatigheid, handelen of 
nalaten van handelen door de 
gemeente. Hierbij wordt speci�ek 
gedoeld op de wegen, pleinen, 
openbaar groen en bouwwerken. 
(Risicoaansprakelijkheid artikel 6:174 
BW). De seniorenpartij hoopt dat u 
uw huidig maaibeleid opnieuw 
beoordeeld en tot een welover-
wogen keuze komt waarmee de 
hinder en het gevaar voor de wegge-
bruiker minimaal is en voldaan wordt 
aan de bestekeisen”, aldus de senio-
renpartij DRV.

De Ronde Venen - Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
donderdag 16 september de 
programmabegroting 2022 gepre-
senteerd en aan de gemeenteraad 
aangeboden. De begroting sluit. De 
�nanciën zijn op orde door het 
beheersen van de kosten en het 
goed uitvoeren van bestaand beleid. 
De gemeenteraad behandelt de 
begroting in zijn vergadering van 28 
oktober. 
De programmabegroting geeft een 
overzicht van alle inkomsten en 
uitgaven van de gemeente voor het 
komende jaar en is de laatste die 
door het huidige college wordt 
gepresenteerd. In totaal wordt in 
2022 98,4 miljoen euro uitgegeven 
aan samen leven, een duurzame en 
veilige leefomgeving en een sterke, 
lokale overheid. Daar staat eenzelfde 
bedrag aan inkomsten tegenover 
vanuit het rijk, lokale he�ngen, inzet 
van reserves en overige middelen. 
“De �nanciën in alle gemeenten in 
Nederland staan onder druk. 
Ondanks de grote opgaven voor de 
komende jaren is het gelukt om een 
sluitende begroting te presenteren, 
zonder extra geld aan onze inwoners 
en ondernemers te vragen”, vertelt 
wethouder Alberta Schuurs 
(Financiën). 

Jeugdzorg- Woonlasten
De kosten van het sociaal domein in 
de begroting blijven fors, maar er zijn 
ook positieve ontwikkelingen aan de 
inkomstenzijde. De gemeente 
ontvangt voor 2022 extra geld vanuit 
het rijk voor de jeugdzorg. Voor 2023 
en verder is extra geld nog onzeker. 
De gemeente neemt voor de 
komende jaren 75% van de te 
verwachten inkomsten op in de 

begroting. Een belangrijk onderwerp 
in de begroting vormen de gemeen-
telijke woonlasten. Deze worden 
gevormd door de onroerendezaak-
belasting (OZB), de rioolhe�ng en 
de afvalsto�enhe�ng. De woon-
lasten stijgen in 2022 niet harder dan 
de in�atie van 1,6%. “Dit betekent 
dat de woonlasten in De Ronde 
Venen bij de laagste 5 van de 
provincie Utrecht behoren. Daar zijn 
we trots op”, aldus wethouder 
Alberta Schuurs. 

Verkiezingen komen eraan
Inwoners van De Ronde Venen 
kiezen in 2022 een nieuwe gemeen-
teraad. Aansluitend wordt een nieuw 
college geïnstalleerd. Dit betekent 
dat 2022 een bijzonder jaar wordt. 
Voor de begroting is het van belang 
dat die continuïteit biedt, maar ook 
ruimte voor verandering. In de 
programmabegroting is in 2022 en 
2023 250 duizend euro vrijgemaakt 
voor het nieuwe college om nieuwe 
keuzes en afwegingen te maken. Dit 

loopt op naar een bedrag van 
450 duizend euro in 2024 en 2025. 
Het huidige college werkt hard om 
komend half jaar de ambities verder 
te brengen. Zo wordt een solide basis 
gelegd voor de volgende bestuurs-
periode. Er worden stappen gezet in 
handhaving, duurzaamheid, woning-
bouw, bruggen en wegen. Zo 
kunnen inwoners prettig wonen, 
werken en recreëren in acht dorpen 
met veel groen en dicht bij de voor-
zieningen van de grote steden.

Behandeling begroting
De begroting wordt op 13 en 14 
oktober besproken in de verschil-
lende raadscommissies. De gemeen-
teraad behandelt de begroting in zijn 
vergadering van 28 oktober. Inwo-
ners zijn van harte welkom deze digi-
taal bij te wonen. RTV Ronde Venen 
zendt de vergadering live uit. De 
begroting staat online op www.
derondevenen.nl/begroting en in de 
webapplicatie https://de-ronde-
venen.begrotingsapp.nl.

De Ronde Venen presenteert 
een sluitende begroting

Wilnis - Op dinsdag 14 september 
werden aan maar liefst 14 leerlingen 
van de Koningin Julianaschool in 
Wilnis Anglia diploma’s uitgereikt. 
Anglia is een internationaal onder-
wijsnetwerk die het leren van de 
Engelse taal stimuleert en scholen 
hierbij helpt. Leerlingen uit groep 6 
t/m 8 kunnen meedoen op vrijwillige 
basis. Iedereen werkt in eigen tempo 
en op eigen niveau. Wanneer leer-
lingen vinden dat ze er klaar voor 
zijn, schrijven ze zich in voor een 
examen. Deze zijn heel o�cieel; 
overal in de wereld doen Anglia-
scholen op dat zelfde moment 

examen. Er zijn wereldwijd 46 landen 
waarin Anglia-examens worden afge-
nomen. De examens bestaan uit vier 
onderdelen: schrijven, spreken, luis-
teren en lezen. De examens worden 
opgestuurd naar een o�cieel talen-
instituut in Engeland en zij geven 
ook de diploma’s uit: o�cieel en 
internationaal erkend! De diploma’s 
werden uitgereikt aan kinderen die 
vorig schooljaar meededen met 
Anglia en het examen maakten. Alle 
kinderen zijn geslaagd met een 
‘uitmuntend’. Het was een feestelijke 
uitreiking in de aula van de school in 
het bijzijn van ouders.

Anglia diploma voor leerlingen 
van de Koningin Julianaschool

Vragen van Rondeveense raadsleden  
aan wethouders

De Ronde Venen – In de meeste commissievergaderingen in De Ronde 
Venen krijgen de raadsleden de gelegenheid om info uit te wisselen. In 
een enkele vergadering mond dit uit in een soort vragen halfuurtje, 
waarin best heel wat aardige weetjes uitkomen. 

Ernstige ongevallen N201
Raadslid Rob Evers (VVD) begon: “De afgelopen weken zijn er ernstige 
ongevallen gebeurd op de N201. Vraag: is er nu al iets bekend over de 
oorzaak of moeten we daar over gissen? Zijn er maatregelen denkbaar 
om toekomstige gelijkwaardige (zoals frontale botsingen) ongevallen te 
voorkomen?”

Antwoord van wethouder Alberta Schuurs (VVD)
“We hebben nu geloof ik elke week wel een ernstig ongeval op de N201. 
Het is echt A-typisch met wat er voor die tijd gebeurde. Het is nu continu 
achterelkaar. Ik heb daar de gedeputeerde over gesproken – heb er zelfs 
vandaag nog contact over gehad -. Ze gaan nu een projectleider 
aanstellen bij de provincie, zodat de provincie echt binnen een paar 
maanden, maatregelen zou kunnen nemen om hier echt iets aan te gaan 
doen. Vanuit de provincie gaat eraan gewerkt worden”.

Plashoeve
Vraag Rob Evers: “Er schijnen nogal wat ontwikkelingen te zijn rond de 
Plashoeve aan de Baambrugse Zuwe. Omwonenden hebben hierover een 
brandbrief gestuurd naar de gemeente over de plannen. Ze zijn bezig 
met een plan waarbij er een weg dwars door de jachthaven gaat lopen. 
Hoe kijkt de wethouder aan tegen deze plannen van de projectontwik-
kelaar? Deze weg zou moeten komen vanaf de Baambrugse Zuwe naar 
een Legakker. De VVD heeft mobiliteit hoog in het vaandel staan, maar dit 
lijkt ons echt een brug te ver”.

Antwoord wethouder Rein Kroon (CDA)
“De initiatiefnemer van de Plashoeve heeft bij ons een principe verzoek 
ingediend, die wij echter niet in behandeling hebben genomen, juist 
omdat wij de participatie met de buurt echt onvoldoende vonden. Dit 
plan is dus ook niet beoordeeld. Ik ga hier dan ook geen verdere 
uitspraken over doen. Tot de participatie met de buurtbewoners beter is, 
gaan wij niet bewegen”.

Woonwagenlocatie
Vraag Evers: “Hoe zit het met de woonwagenlocatie? Is wat stil de laatste 
tijd. Zijn er nog vorderingen te melden?”

Antwoord wethouder Kroon
“We zijn in afwachting van de gerechtelijke uitspraak. Deze is meerdere 
malen uitgesteld, maar zodra er nieuws is, laten we dit u direct weten”.





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
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café 
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
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 en13.00-16.30 uur

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, 
 informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 https://coronatest.nl/ of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Bekijk priklocaties op de kaart: 
 https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam-Amstelland Vaccinatielocatie vlakbij 
 Uithoorn: Bovenkerkerweg 6-8 Amstelveen. 
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronacheckapp downloaden: https://coronacheck.nl/nl

WWW.UITHOORN.NL

Vanaf 25 september verdwijnen er veel maatregelen. De basisregel 
verplicht	1,5m	afstand	houden 	verandert	in	een	dringend	advies	om	
afstand te houden. Verder blijven de basisregels natuurlijk wel belang-
rijk. Naast het advies van afstand houden moet u zich nog steeds la-
ten testen bij klachten en thuisblijven bij gezondheidsklachten. Op 
het vliegveld (aankomst- en vertrekhallen etc.) en in het openbaar 
vervoer blijft het dragen van een mondkapje verplicht. De verplich-
ting geldt niet meer op perrons en stations. Meer informatie leest u op  
www.rijksoverheid.nl 

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
•	 588.102	inwoners	van	de	VRAA	zijn	volledig	gevaccineerd
•	 32.784	inwoners	van	de	VRAA	zijn	gedeeltelijk	gevaccineerd

Uithoorn Volledig Gedeeltelijk  Vaccinatie  Vaccinatie 
  gevac. gevac. (1/2) gepland nog niet gepland

Week 34 67% 4% 29%
Week 38 69% 3% 28%

Positief geteste personen
In week 36 (6 september t/m 12 september) is het aantal positief getes-
te mensen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 4% vergeleken 
met de week daarvoor. In de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn nam het aantal meldingen licht toe, in de overige gemeenten 
nam het aantal meldingen licht af. Binnen Amsterdam nam het aantal 
meldingen toe in de stadsdelen Centrum, Oost en Zuid en in de overi-
ge stadsdelen nam het aantal meldingen af.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 36   Week 35 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
19 64  16 54

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelo-
pen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 11% hoger dan de 
week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag daalde 
naar 9,5%. In de gemeente Ouder-Amstel werd afgelopen week min-
der getest als de week ervoor, in de gemeente Aalsmeer werd afge-
lopen week vrijwel evenveel getest als de week ervoor en in de overi-
ge gemeenten werd afgelopen week meer getest. Binnen de gemeen-
te Amsterdam werd in stadsdeel Nieuw-West vrijwel evenveel getest 
als vorige week en steeg het aantal testen in alle overige stadsdelen.
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 36   Week 35 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
380 1.284  306 1.034

Actuele coronacijfers  
gemeente Uithoorn week 36

Nederland verder open met 
coronatoegangsbewijs

Uw gezondheid en die van anderen is belangrijk. 1,5 meter afstand 
houden is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plek-
ken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppo-
dia, theaters en bioscopen, heeft u wel een coronatoegangsbewijs no-
dig. Daarnaast vragen ook sommige landen om een coronabewijs. Al-
leen met dit bewijs krijgt u toegang. Een bewijs op papier is handig als 
u geen smartphone heeft. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie 
en/of van een testuitslag. Het papieren testbewijs moet u wel via een 
computer maken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. 
U logt in met uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

Haal uw eerste prik waar en wanneer het u uitkomt. Zonder afspraak 
en u kunt meteen terecht. Let op: alleen als u nog geen vaccinatieaf-
spraak hebt gemaakt. Zie voor meer info: ggd.amsterdam.nl/nieuws-
overzicht/corona-prik-afspraak of bekijk de priklocaties op de kaart: ht-
tps://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus.

De uitnodigingen voor iedereen van 12 jaar en ouder zijn verstuurd. 
Heeft u nog geen afspraak gemaakt? U kunt online een afspraak ma-
ken voor een vaccinatie via https://coronatest.nl/ of bellen naar 0800 - 
7070. Op sommige plekken kunt u ook zonder afspraak een prik halen. 

Vaccinatieafspraak maken

Vaccineren zonder afspraak

Wist je 
dat?

Scheiden is een emotioneel aan-
grijpende gebeurtenis. Daar-
naast kan het ook invloed heb-
ben op de portemonnee. Het 
nieuwe	online	geldplan	 Schei-
den 	biedt	tips	en	handvatten.	
Het helpt om overzicht te krij-
gen van uw huidige situatie en 
die	van	uw	 nanci le	situatie	na	
scheiding. 

Voor wie is dit geldplan 
bedoeld?
Geldplan Scheiden is geschikt 
voor huishoudens die overwe-
gen uit elkaar te gaan of al ge-

scheiden zijn. Het is niet geschikt 
voor huishoudens die bestaan uit 
samengestelde gezinnen.

Gratis en anoniem
Voordeel is dat het geldplan 
Scheiden gratis en anoniem in-
gevuld kan worden en op een 
moment dat het u uitkomt. Be-
antwoord in 5 -10 minuten vra-
gen over uw situatie, en er ver-
schijnt een persoonlijk actieplan. 
Een actieplan met heel concrete 
stappen, die het gemakkelijk ma-
ken om de stappen ook echt uit 
te voeren.

Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen 
en klik op ‘online geldplannen’. 

Kent u uw buren?
Uw buurt wordt leuker, socialer 
en veiliger als buren elkaar ont-
moeten, elkaar helpen en zich sa-
men inzetten voor de buurt. Doe 
zaterdag 25 september mee met 
Burendag! Dit kan spontaan door 
buiten	met	elkaar	een	kop	kof e	
te drinken, maar dit kan ook met 
subsidie georganiseerd worden 
door een plan in te dienen bij het 
Oranje fonds (www.burendag.nl/
over-burendag) 

Europarei
De werkgroep “Tegen Afval in de 
Europarei” nodigt hun buren uit 
onder het genot van een kop kof-
e/thee	en	wat	lekkers	om	elkaar	

beter te leren kennen én gelijktij-
dig de buurt wat schoner te ma-
ken. Inspiratie gekregen door dit 
initiatief en wilt u ook iets organi-
seren, kijk op https://www.buren-
dag.nl/over-burendag

In Uithoorn lopen grote tamme 
loopeenden, Muskuseenden. Ze 
komen vooral voor rond de Admi-
raal van Ghentlaan en de Johan 
de Wittlaan in Uithoorn. Vorig jaar 
is een groot deel weggevangen en 
ondergebracht naar een nieuwe 
locatie. Dit jaar gaat de gemeen-
te dit anders aanpakken door alles 
weg te vangen en de vangacties 
starten vanaf half september. Om-
dat de eenden populatie erg groot 
is, zijn er meerdere vang-acties 
nodig en kan dit een paar maan-
den duren. Alle Muskuseenden 
worden onderbracht bij (particu-

liere) opvanglocaties die voldoen-
de ruimte hebben om de eenden 
een goede woonplek te geven. In 
deze editie van De Nieuwe Meer-
bode kunt u de uitgebreide (ach-
tergrond) informatie vinden over 
deze uitheemse diersoort en de 
vang-actie van de gemeente. 

Melden zieke of dode dieren
Ziet u in de tussentijd een zie-
ke eend? Geef dit door aan de 
dierenambulance 06-53315557. 
Dode eenden kunt u melden via 
www.uithoorn.nl/melding of via de 
Makkelijk Melden App. 

Vang-acties Muskuseenden



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

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-

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

Werk in uitvoering

 INTERACTIEVE KAART MET WEGWERKZAAMHEDEN 

 WERKZAAMHEDEN UITHOORNLIJN 

 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN DE N201 

 VERWIJDEREN BOMEN BIJ JOHAN DE WITTLAAN  EXTRA BOMENKAP IN 
ADMIRAAL VAN GHENTLAAN 

In en rond Uithoorn wordt er op 
verschillende plekken hard ge-
werkt aan de weg. U komt veel 
gele borden en omleidingen te-
gen. Alle wegwerkzaamheden in 
Uithoorn en omgeving zijn te zien 
zijn via een interactieve kaart. Be-
kijk hier waar de werkzaamhe-
den zijn, of straten zijn afgeslo-

ten, of er omleidingen zijn en hoe-
lang werkzaamheden duren. Plan 
dus voordat u de weg opgaat uw 
route en voorkom onnodige over-
last. Google maps kent de omlei-
dingsroutes. Interactieve kaart via 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
of rechtstreeks via https://melvin.
ndw.nu/public 

De Vervoerregio Amsterdam legt 
komende jaren samen met de ge-
meente Uithoorn, de gemeen-
te Amstelveen en de provincie 
Noord-Holland de Uithoornlijn 
aan. Begin 2022 begint de daad-
werkelijke aanleg van deze nieu-
we tramlijn. Voor die tijd vinden op 
verschillende plekken in Uithoorn 
voorbereidende werkzaamhe-
den plaats. Alle werkzaamheden 
vindt u uitgebreid terug op www.
uithoornlijn.nl of via de bouwapp.

Omgeving halte Uithoorn 
Centrum: vanaf maandag 
4 oktober 2021
De toekomstige Uithoornlijn ein-
digt net voor de Amstel bij de hui-
dige bushalte Uithoorn Centrum. 
Om hier de tramlijn en de nieu-
we tramhalte Uithoorn Centrum 
aan te leggen, is er ruimte nodig. 
Vanaf maandag 4 oktober tot en 
met vrijdag 24 december wordt 
er gewerkt rondom de bushal-
te Uithoorn Centrum. Daarom rij-
den de bussen vanaf 2022 tijde-
lijk via een omleiding wordt er een 
tijdelijke op- en afrit aangelegd. 
Voor verschillende werkzaamhe-
den langs de Petrus Steenkamp-
weg lift het project Uithoornlijn 
mee op de afsluiting van de Pe-

trus Steenkampweg die nodig is 
voor het project Allure aan de Am-
stel (1 september 2021 tot en met 
30 april 2023). 

Bomen verwijderen voor 
Uithoornlijn
Voor de aanleg van de Uithoorn-
lijn verwijdert de projectorgani-
satie tussen september 2021 en 
maart 2022 bomen de (laatste) 
bomen langs de spoordijk, bij Aan 
de Zoom en langs de huidige bus-
baan tussen de Faunalaan en de 
toekomstige halte Uithoorn Cen-
trum. Deze werkzaamheden wor-
den buiten het broedseizoen uit-
gevoerd, op doordeweekse da-
gen tussen 07.00-19.00 uur. Als 
het nodig is, komen er verkeers-
maatregelen. De projectorga-
nisatie behoudt het liefst zoveel 
mogelijk bomen en ander groen. 
Daarom is gewacht tot het ont-
werp nog verder is uitgewerkt 
door de aannemer. Nu is duide-
lijker welke bomen toch kunnen 
blijven staan of alsnog weg moe-
ten. De verwijderde bomen wor-
den gecompenseerd. 

Werkzaamheden De Legmeer
Vanaf 1 november wordt er be-
gonnen met de voorbereiden-

Vervolg op volgende blz.

De provincie Noord-Holland voert 
tussen 17 september en 1 okto-
ber 2021 verschillende onder-
houdswerkzaamheden uit op de 
N201 tussen het Aquaduct (tus-
sen de gemeenten Uithoorn en 
De Ronde Venen) en de Water-
wolftunnel (tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Haarlemmermeer). 
Bestemmingsverkeer voor Uit-
hoorn en Aalsmeer wordt tijdens 
de werkzaamheden omgeleid en 
moet rekening houden met vertra-
ging. Met vragen over 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-
holland.nl.

Werkzaamheden N201 ter 
hoogte van de Zijdelweg 
(tussen Legmeerdijk en 
Zijdelweg)
•	 19	tot	en	met	24	septem-
ber: zuidelijke rijbaan N201 en af-
rit van de N201 naar de N231 (Zij-
delweg) vanuit Hoofddorp afge-
sloten.
•	 26	september	en	1	oktober:	

noordelijke rijbaan N201 en 

oprit van de N231 (Zijdelweg) 
naar de N201 richting Hoofd-
dorp is afgesloten.

Verkeer op de N201 wordt tijdens 
de werkzaamheden via de ande-
re rijbaan langs de werkzaamhe-
den geleid. Lokaal verkeer wordt 
omgeleid via de Legmeerdijk en 
de Burgemeester Kasteleinweg.

Werkzaamheden tussen 
de Waterwolftunnel en de 
Legmeerdijk
In het weekend van 18 en 19 en 
van 25 en 26 september werkt de 
provincie Noord-Holland ook aan 
de N201 tussen de Waterwolftun-
nel en de Legmeerdijk. De N201 is 
geheel afgesloten tussen de Fok-
kerweg en de Legmeerdijk vanaf: 
•	 vrijdag	17	september	tot	en	

met 20 september.
•	 vri jdag	 24	 september	 tot	

maandag 27 september: 

Tussen 27 september en 8 ok-
tober worden er 7 bomen weg-
gehaald in de omgeving van het 
vroegere schoolgebouw aan de 
Johan de Wittlaan. Dit is nodig om 
de plek rondom dit gebouw toe-
gankelijk te maken voor de ko-

mende werkzaamheden en de 
toekomstige bewoners die vanaf 
volgend jaar aan de slag gaan om 
hun eigen woning te realiseren. 
Het herkenbare gebouw uit de 
jaren	 50	is	jarenlang	als	basis-
school in gebruik geweest. Het 

In maart 2021 is een melding ge-
publiceerd voor het kappen van 
bomen in het dorpscentrum Uit-
hoorn. Het kappen van deze bo-
men is nodig voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden in het 
Dorpscentrum. Twee bomen op 
de T-kruising van de Koningin 
Máximalaan en de Admiraal van 
Ghentlaan zijn niet genoemd in 
deze melding. Voor het plaatsen 
van de stalen damwand en het 
ophogen van het maaiveld moe-
ten ook deze twee bomen verwij-
derd worden. Als de werkzaam-
heden klaar zijn, komt hier nieu-
we beplanting voor terug. Wij ver-
wachten dat dit eind 2022 klaar is. 
Om overlast van koplampen in de 
aangrenzende woningen te voor-
komen, plaatsen we een afscher-
mend doek als er geen werk-
zaamheden worden uitgevoerd.

De gemeente onderzoekt of de 
sportvelden van Thamen honk- 
en softbal en jeu-de-boules-ver-
eniging Boule Union Thamen 
(Thamen Sport genoemd) naar 
Legmeer-West kunnen verhui-
zen. Zo komt schaarse grond vrij 
voor woningbouw in De Kwakel, 
één van de laatst overgebleven 
bouwlocaties binnen de beperkin-
gen van Schiphol. Dit idee moet 

samen kunnen gaan met de plan-
nen voor een Legmeerbos in Leg-
meer-West. Buurtbeheer De Leg-
meer wil graag een groen knoop-
punt voor de wijk, om de teruglo-
pende leefbaarheid te verbeteren.

Participatie
Begin juli zijn er twee bijeenkom-
sten geweest (een fysieke en on-
line) over de mogelijke inrich-

ting van het gebied in Legmeer-
West, tussen de nieuwe tramlijn 
op de oude spoordijk en de hui-
dige sportvelden. Begin septem-
ber is er een echte bijeenkomst 
geweest over de denkrichting 
voor de inpassing van woningen 
op de huidige locatie van Thamen 
Honk- en Softbal en jeu de bou-
le-vereniging Boule Union Tha-
men. Er was geen interesse om 

Participatie vervolgonderzoek Wonen, 
sporten en recreëren afgerond

de werkzaamheden voor de aan-
leg van de tram. Er vinden daar-
om veel werkzaamheden plaats 
in de omgeving bij Buitendijks, 
spoordijk (kruising Randweg/Op 
de Klucht). Het projectbureau Uit-
hoornlijn gaat dit in delen uitvoe-
ren. Voor u als omwonende kunt 
u overlast ondervinden van de 
werkzaamheden. Er worden om-
leidingsroutes ingesteld op de 
momenten dat dit nodig is voor 
de werkzaamheden. Deze wor-
den aangegeven met gele bor-
den. Als het nodig is voor de vei-
ligheid, worden er verkeersrege-
laars ingesteld. 

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van 
werkzaamheden in het dorpscen-
trum of de Uithoornlijn, dan kunt 
u de BouwApp downloaden. De-
ze vindt u in de App Store of Play 
Store van uw telefoon. Via https://
debouw.app/home/projects kunt 
u alle projecten online bekijken en 
volgen. Heeft u vragen over het 
project Uithoornlijn? Op www.uit-
hoornlijn vindt u meer informa-
tie over het project en een gede-
tailleerd overzicht van de werk-
zaamheden. U kunt ons bereiken 
via www.uithoornlijn.nl, info@uit-
hoornlijn.nl of 020 - 470 4070.

stond eerst bekend als de r.k. St. 
Nicolaasschool en daarna als De 
Bovenboog. Het gebouw wordt 
door projectontwikkelaar Steen-
vlinder omgebouwd tot kluswo-
ningen. Voordat de nieuwe bewo-
ners zelf aan de slag kunnen met 
klussen, moeten er eerst een aan-
tal grotere klussen worden ge-
daan. Denk aan bijvoorbeeld het 
leggen van kabels en leidingen, 
het plaatsen van de meterkasten 
per woning en het aanleggen van 
warmtelussen in de grond om het 
gebouw volledig gasloos te ma-
ken. Voor die werkzaamheden is 
ruimte nodig. Vandaar dat deze 7 
bomen weggehaald moeten wor-
den. 
Zodra de bouw klaar is, gaan wij 
de omgeving rond dit gebouw 
nieuw inrichten. Dat betekent dat 
er in elk geval weer 7 nieuwe bo-
men terugkomen. 
(informatie over het project: www.
debovenboog.nl)

deel te nemen aan een online bij-
eenkomst. 

Verschillende wensen 
inwoners
Het is een behoorlijke ingewikkel-
de puzzel. Wat voor de één wen-
selijk is, werd door de ander juist 
als minder wenselijk gezien. Hier-
door ontstonden boeiende ge-
sprekken. Bent u niet geweest, 
dan	kunt	u	door	de	 	lmpjes	te	be-
kijken op www.uithoorndenktmee.
nl een goed beeld krijgen wat de 
idee n	zijn.	Daarnaast	heeft	ie-
dereen de mogelijkheid gehad 

een vragenlijst in te vullen. Via 
verschillende media hebben wij 
hier aandacht voor gevraagd.

En nu?
De reacties en meningen wor-
den verzameld in een document 
en gepresenteerd aan de raad 
en ook op het platform www.uit-
hoorndenktmee.nl gepubliceerd. 
De resultaten van de vragenlijs-
ten gaan samen met de resulta-
ten van de andere onderzoeken 
naar de gemeenteraad. Mede op 
basis van deze onderzoeksresul-
taten zal de gemeenteraad een 

besluit nemen over de haalbaar-
heid van woningbouw op de plek 
van de sportvelden in De Kwa-
kel, en van de daarvoor noodza-
kelijke verplaatsing van Thamen 
naar De Legmeer. De presentatie 
vindt plaats in de commissie Wo-
nen en Werken op 14 oktober. U 
kunt meeluisteren via een live ver-
binding (https://uithoorn.bestuur-
lijkeinformatie.nl). Het uiteindelij-
ke besluit wordt door de raad in 
de raadsvergadering van 28 okto-
ber genomen.
We bedanken alle inwoners voor 
hun waardevolle inbreng.

nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
voorlopige	voorziening 	worden	aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift	brengt	de	rechtbank	grif 	ekosten	in	rekening.	Het	be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een	 voorlopige	voorziening 	worden	aangevraagd.	

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

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen	en	verkeersbesluiten	alleen	nog	via	www.of 	cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice.	U	wordt	dat	 automatisch 	ge nformeerd	over	besluiten	uit	de	ge-
meente Uithoorn.

WWW.UITHOORN.NL



Uithoorn -Alle stoelen waren zater-
dagmiddag bezet toen Muziekvereni-
ging KnA (Kunst na Arbeid) op het 
plein naast het eigen gebouw aan het 
Legmeerplein een buitenconcert gaf. 
Na maanden van beperkingen 
konden de repetities van het Leerlin-
genorkest en het Harmonieorkest 
inmiddels worden hervat. Reden om 
eindelijk weer naar buiten te treden. 

Dat gebeurde in de vorm van een 
kort concert onder een gelukkig stra-
lende namiddaghemel.

Alice in Wonderland
Eerst liet het Leerlingenorkest onder 
leiding van Dick Hesselink in vijf korte 
stukken horen dat met de begin-
nende muzikanten al in enkele repeti-
ties hard was gewerkt. 

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
•	 Inspraak	voor	nieuwe	oplaadpunten	elektrisch	vervoer.	Inspraakperio-

de:	tot	vier	weken	na	bekendmaking,	uiterlijk	6	oktober	2021.	Inlichtin-
gen bij E. Korsaan, afdeling Buurt (0297) 513 111. 

•	 Verkeersbesluit	laadpalen.	Bezwaarperiode:	tot	en	met	20	oktober	
2021.	Inlichtingen	bij	E.	Korsaan,	afdeling	Buurt	(0297)	513	111.	

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2021-082876,	Bezworen	Kerf	10,	het	omzetten	van	een	bedrijfswoning	

naar	plattelandswoning	(ingekomen	31-08-2021);
•	 2021-084215,	Noorddammerweg	1	c,	het	vergroten	van	het	bestaande	

bedrijfspand	(ontvangen	06-09-2021);
•	 2021-086224,	Mijnsherenweg	10,	het	omzetten	van	een	bedrijfswoning	

naar	plattelandswoning	(ontvangen	13-09-2021).
Uithoorn
•	 2021-086233,	busviaduct	over	de	Amsterdamseweg,	het	wijzigen	van	

het	viaduct	ten	bate	van	de	realisatie	van	de	Uithoornlijn	(ontvangen	14-
09-2021);

•	 2021-084695,	Amsteldijk-Noord	35,	het	transformeren	en	uitbreiden	
van	een	voormalig	Cindu	hoofdkantoor	naar	91	short	stay	appartemen-
ten	(ontvangen	08-09-2021)

•	 2021-085650,	Ebro	110,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(ontvangen	12-
09-2021);

•	 2021-085651,	Eger	25,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(ontvangen	10-
09-2021);

•	 2021-085650,	Ebro	110,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(ontvangen	12-
09-2021);

•	 2021-086221,	Admiraal	van	Ghentlaan	59,	het	afwijken	van	het	bestem-
mingsplan	voor	een	kantoorvilla	(wonen	en	werken)	(ontvangen	13-09-
2021).

RECTIFICATIE INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
•	 2021-082209,	Thamerlaan	19A,	het	realiseren	van	een	Bed	&	Breakfast	

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
in	bestaande	schuur	(ontvangen	31-08-2021)	(hier	was	een	verkeerd	
adres	opgegeven).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
•	 2021-077951,	Staringlaan	9,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(vergun-

ningvrij, verzonden 07-09-2021).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op	grond	van	artikel	3.9,	tweede	lid	van	de	Wet	algemene	bepalingen	om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
•	 2021-064514,	Hoofdweg	127,	de	bouw	van	een	nieuwe	kas,	de	reno-

vatie van een bestaande bedrijfsruimte en de bouw van overige bouw-
werken	(verzonden	08-09-2021);

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen	de	afgifte	van	deze	vergunningen	kunt	u	wel	bezwaar	maken.	Hoe	
u	dat	moet	doen,	leest	u	in	de	colofon	op	deze	pagina.
De Kwakel
•	 2021-065160,	Hoofdweg	15,	het	uitbreiden	van	de	kassen	(verzonden	

16-09-2021).
Uithoorn
•	 2021-070150,	Zijdelveld	62,	het	uitbreiden	van	de	woning,	(verzonden	

07-09-2021);
•	 2021-059915,	Kievit	2,	het	plaatsen	van	een	overkapping,	(verzonden	

03-09-2021) 
•	 2021-067106,	Wiegerbruinlaan	81A,	het	plaatsen	van	gevelreclame,	

(verzonden 06-09-2021)
•	 2021-066495,	Randhoornweg	Legmeer-West,	tijdelijk	opslaglocatie	

grond	Legmeer-west	(verzonden	02-09-2021);
•	 2021-071891,	Joh.	Enschedeweg	1a,	het	realiseren	van	een	verdie-

pingsvloer	(verzonden,	10-09-2021).

VERLEENDE TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
(REGULIER)
Tegen	de	afgifte	van	deze	vergunningen	kunt	u	wel	bezwaar	maken.	Hoe	
u	dat	moet	doen,	leest	u	in	de	colofon	op	deze	pagina.
Uithoorn
•	 2021-074696,	Molenlaan	30,	het	tijdelijk	plaatsen	van	een	houtgestookt	

oefenobject	voor	de	brandweer	voor	een	periode	van	5	jaar	(verzonden,	
10-09-2021)

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
•	 2021-083885,	C.	Verolmelaan	160-166,	magazijnverkoop	van	27	t/m	30	

oktober	2021	(ontvangen	01-09-2021);
•	 2021-083919,	Dorpstraat	41,	verkoop	consumentenvuurwerk	op	29,	30	

en	31	december	2021	(ontvangen	01-09-2021);
•	 2021-084443,	Wilhelminakade	13	en	23,	exploitatievergunning	(ont-

vangen	08-09-2021);
•	 2021-084704,	Boterdijk,	ingebruikname	gemeentegrond	(ontvangen	

07-09-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen	de	afgifte	van	deze	vergunningen	kunt	u	wel	bezwaar	maken.	Hoe	
u	dat	moet	doen,	leest	u	in	de	colofon	op	deze	pagina.
Uithoorn
•	 2021-064758,	Prinses	Christinalaan	19,	25	en	29,	(leegstandvergunnin-

gen)	tijdelijke	verhuur	woningen	tot	uiterlijk	30	september	2023	(verzon-
den	30-08-2021)

•	 2021-069023,	C.	Verolmelaan	13c,	exploitatievergunning	(verzonden	
09-09-2021)

•	 2021-077002,	Marktplein,	ingebruikname	gemeentegrond	voor	het	
plaatsen	van	10	fotoborden/posterzuilen	van	22	september	t/m	22	ok-
tober	2021	(verzonden	13-09-2021);

•	 2021-083919,	Dorpsstraat	41,	vergunning	voor	het	verkopen	van	con-
sumentenvuurwerk	op	29,	30	en	31	december	2021	(verzonden	14-09-
2021);

•	 2021-070589,	Legmeerplein	49,	evenementenvergunning	buitencon-
cert	18	september	2021	(verzonden	13-09-2021).

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De	Omgevingsdienst	Noordzeekanaalgebied	maakt	namens	burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge	het	Activiteitenbesluit	heeft	ontvangen.	De	melding	betreft	het	
uitbreiden van het huidige bedrijf met de naam Oostveen V.O.F. met kas-
sen	en	een	schuur,	per	1	januari	2022.
Ontvangstdatum melding: 17 augustus 2021
Melder:	Oostveen	V.O.F.
Locatie:	Kalslagerweg	20,	De	Kwakel
Zaaknummer:	10530121
Tegen	deze	melding	kan	geen	bezwaar	worden	gemaakt.
Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier	op	loket.odnzkg.nl.	Er	wordt	dan	contact	met	u	opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen 
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester 
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Complimenten
De gemeenteraad heeft vorig jaar unaniem 
ingestemd met onze cultuurnota. Deze nota 
heeft de gemeente niet alleen opgesteld, maar 
samen met (culturele) organisaties, onderne-

mers en de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Kunst en cultuur gaat 
namelijk iedereen aan. En daarom is het belangrijk dat we zoveel moge-
lijk mensen betrekken. Het is mooi om te zien dat het leeft hier in 
Uithoorn en De Kwakel!
Ontzettend blij ben ik met de klankbordgroep Cultuur. Het bestaat uit 
een groep betrokken inwoners die met ons meedenkt over kunst en 
cultuur. Geregeld komen zij (online) bijeen. Resultaten zijn al geboekt. 
Een van de activiteiten uit de cultuurnota is het plaatsen van nieuwe 
beelden in de gemeente Uithoorn. Omdat De Legmeer een van de wijken 
is waar de minste beelden staan is in deze wijk gekozen om een eerste 
beeld te plaatsen. De klankbordgroep was van mening dat inwoners van 
de wijk zélf moeten bepalen welk beeld er geplaatst wordt. Vervolgens 
hebben we daarom een avond op het gemeentehuis georganiseerd waar 
twee kunstenaars ieder twee kunstwerken toonden aan de inwoners. De 
aanwezigen mochten direct hun stem uitbrengen op hun favoriete kunst-
werk. Het is uiteindelijk het beeld ‘De Ontmoeting’ geworden van Lolke 
van der Bij en Marianne van Dedem. Dit beeld wordt in het najaar daad-
werkelijk geplaats in de wijk De Legmeer. Jos de Zwart van de klankbord-
groep heeft ook nog eens veel energie gestoken in het vinden van de 
geschikte kunstenaars en de meest geschikte locatie voor het nieuwe 
kunstwerk. Dat is uiteindelijk Op De Klucht geworden. Onlangs ben ik 
aangeschoven bij een overleg van de klankbordgroep en heb mijn 
complimenten overgebracht. Het is een mooie manier van participatie!
Wilt u meer weten over onze cultuurnota? Kijk dan eens op de website 
www.uithoorndenktmee.nl.

Pieter Heiliegers, 
burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Zonnig buitenconcert van KnA

De Kwakel - Een vaak gehoorde 
opmerking in De Kwakel is: “Jammer 
dat de drumband er niet meer is.” 
Daarom wil Tavenu graag beginnen 
met een nieuwe groep. Op 
woensdag 29 september starten de 
proe�essen slagwerk in het dorps-
huis in De Kwakel. Er zijn al enkele 

aanmeldingen maar Tavenu hoopt 
op nog veel meer nieuwe slagwer-
kers. Iedereen die graag mee wil 
doen is welkom, jong en oud(er). 
Geef je op voor 4 proe�essen en 
neem vrienden en vriendinnen mee. 
Aanmelden via slagwerkgroep@
tavenu-dekwakel.nl.

Komt er een nieuwe 
slagwerkgroep in De Kwakel?

Uithoorn - Vrijdag 17 september 
hebben de welpen van de Admira-
lengroep Uithoorn volop gebruik 
gemaakt van de mooie zomeravond. 
Onder begeleiding van het I.V.N. zijn 
de kinderen in de sloten van het 
Libellebos op zoek gegaan naar 
waterdiertjes. Gewapend met een 
schepnet, een emmer en een insec-
tenpotje werd geprobeerd om zoveel 
mogelijk verschillende beestjes te 
vangen. De kinderen konden met 
behulp van determinatie kaarten zelf 

uitzoeken welk insect in hun 
schepnet was beland. 
Als dat toch wat te moeilijk was, werd 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
kennis van de begeleiders van het 
I.V.N. Rob Idema en Willeke Rotteveel. 
In de sloten van het Libellebos 
werden onder andere bootsmann-
netjes, vlo-kreeftjes schaatsenrijder-
tjes en heel veel andere beestjes 
gevonden. Deze avond was het 
begin van een aantal opkomsten 
waarbij de welpen gezamenlijk 

Welpen op zoek naar waterdiertjes

Daarna gaf het Harmonieorkest, gedi-
rigeerd door Gerhart Drijvers, acte de 
présence met onder andere een deel 
uit de �lmmuziek bij“Alice in Wonder-
land”. Die muziek zal ook klinken als 
KnA volgend jaar samen met de 
Jeugd Theaterschool Uithoorn het, 
helaas door de coronamaatregelen 
uitgestelde, jeugdproject“Assepoester 
in Wonderland”weer oppakt.

Jubilaris
KnA kent veel trouwe leden, zoals 
klarinettiste Door Pouw. Ze begon 
vijfentwintig jaar geleden bij haar 
muziekvereniging. Op de “Rommel-
tjesmarkt” van toen werd ze via haar 
moeder gestimuleerd om een instru-
ment te kiezen, les te nemen en mee 
te gaan spelen. Dat doet ze trouw en 
betrokken al vijfentwintig jaar. Voor-
zitter Bob Berkemeier zette haar 
tussen de optredens van de beide 
KnA-orkesten door in de bloemetjes, 
met een oorkonde van de landelijke 
bond van muziekverenigingen.

werken aan het behalen van het 
insigne: Nederland, waterland. Het 
insigne heeft betrekking op alle 
vormen van water, waar we in Neder-
land mee te maken hebben. Sloten, 
meren en rivieren, afvalwater, drink-
water. Naast de opkomst van afge-
lopen vrijdag, gaan de welpen de 
komende weken onder meer op 
kleine schaal een eigen water�lter 
maken, helpen bij de landelijke 
Schone rivieren actie, worden diverse 
proe�es met water gedaan en krijgen 
ze informatie over de 
waterkringloop.
Door het behalen van het insigne 
leren de kinderen het belang van 
schoon water en dat het dus 
verstandig is om er zorgvuldig mee 
om te gaan. Natuurlijk worden alle 
onderdelen zo uitdagend mogelijk 
spelenderwijs door de leiding aan de 
kinderen aangeboden. Lijkt het jou 
ook leuk om als leiding de staf van de 
Scouts te helpen, de kinderen een zo 
leuk mogelijke tijd te bieden, neem 
dan contact op met 
secretaris@admiralengroep.nl





Mijdrecht - Wat leuk om de moge-
lijkheid te krijgen een redactioneel 
stuk te schrijven voor onze 
vertrouwde regionale krant. Mijn 
naam is Johan van Scheppingen. 
Sinds 1992 sta ik aan het roer van 
Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen. 
Ik heb het bedrijf overgenomen van 
mijn vader, die het op zijn beurt had 
overgenomen van zijn vader. Ik 
vertegenwoordig inmiddels de vijfde 
generatie Van Scheppingen en ben 
dankbaar dat ik er deze eeuw voor 
heb mogen zorgen dat het echte 

familiebedrijf Van Scheppingenbouw 
inmiddels 100 jaar bestaat.

Trots
We zijn trots op ons bedrijf, trots op 
onze medewerkers, trots op onze 
projecten, trots op de wijze waarop 
wij met elkaar werken en trots op de 
respons van onze klanten. We zijn 
nog van het ouderwetse no 
nonsense soort en staan bekend om 
onze betrouwbaarheid en vakbe-
kwaamheid. We vinden het heel 
belangrijk dat wij onze afspraken tot 

in detail nakomen zodat onze 
opdrachtgevers geen zorgen 
hebben. We leveren kwaliteit, of het 
nou een grote of kleine verbouwing 
betreft, of we een kleine renovatie 
aannemen of een luxe villa bouwen: 
wij nemen al onze werken even 
serieus. 

Heel anders
Tegenwoordig is de bouw heel 
anders als vroeger. Ook wij zijn anno 
2021 veel meer dan alleen een 
aannemer. Zo willen veel opdracht-
gevers geheel overeenkomstig de 
moderne klimaatnormen tegen-
woordig duurzame huizen en ener-
giebesparende installaties. 
Wat ik als directeur zeer belangrijk 
vind in ons bedrijf is de sfeer. We 
hebben een mooi dynamisch team 
en sluiten na een week hard werken 
de week altijd af met een gezamen-
lijke vrijdagmiddagborrel. Maar we 
hebben nog plaats voor meer 
vakmensen. 
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100-jarig Bouwbedrijf
Gebr. van Scheppingen

Zo zijn we op dit moment op 
zoek naar een timmerman, 
een metselaar en een 
werkvoorbereider. 
Ben je geïnteresseerd in een 
functie bij ons Bouwbedrijf 
Gebr. Van Scheppingen, 
neem dan contact op met  
Johan van Scheppingen op 
tel. 0297-281369 of mail naar 
johan@scheppingenbouw.nl





Mijdrecht - Vrijdag 17 september, 
tijdens de o�ciële opening van de 
Nationale Sportweek, is De Beweeg-
tuin feestelijk geopend door 
Wethouder Kroon. De Beweegtuin is 
uitgebreid met 2 nieuwe toestellen. 
Dit is mogelijk gemaakt met behulp 
van het Rabobank Dichtbijfonds en 
het Lokaal Sportakkoord. 
Wethouder Rein Kroon: “De Beweeg-
tuin sluit aan bij het doel om het 
buiten sporten te stimuleren voor 
jong en oud. Het is belangrijk dat wij 
als gemeente sport facili-
teren. Sporten is gezond en gezellig 
en dat is goed voor de sociale 
cohesie. Met de uitbreiding van De 
Beweegtuin is het mogelijk om te 
bewegen in de gemeente op een 

laagdrempelige manier”.
Pim Jongsma van Tympaan-de Baat 
en buurtsportcoach Jos Kooijman 
van Senior Sportief Actief zijn bij het 
hele traject vanaf het begin 
betrokken. Jos Kooijman: “Het buiten 
sporten en bewegen past helemaal 
in de tijd waar we nu in zitten. Het 
wordt aan alle kanten gestimuleerd. 
Dankzij de goede samenwerking 
tussen Tympaan-De Baat, de 
gemeente en de buurtsportcoaches 
heeft De Beweegtuin zijn huidige 
vorm gekregen. Om het gebruik van 
de toestellen makkelijker te maken, 
zijn de oefeningen afgebeeld op een 
bord. Daarnaast kan met een QR 
code een demonstratie�lmpje 
worden bekeken”.

Toestellen uitgeprobeerd
Het bord is onthuld tijdens de feeste-
lijke opening door Wethouder Kroon 
en Jos Kooijman. Daarna zijn alle 
toestellen en de QR code uitgebreid 
getest door de aanwezigen en 
belangstellenden. Buurtsportcoaches 
van Team Sportservice daagden 
aanwezigen uit voor een potje stoep-
randen. Na het sporten stond er voor 
iedereen een kopje soep klaar in de 
tuin van de Buurtkamer.  
Met de opening van De Beweegtuin 
is er op een mooie manier een start 
gegeven aan de Nationale Sport-
week. Het doel van de Nationale 
Sportweek is om iedereen te inspi-
reren om zoveel mogelijk te sporten 
en te bewegen. 
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GOED GESCHOTEN

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

De foto van deze “blikvanger” maakte ik aan de Hoofdweg 
ter hoogte van de Laco sporthal te Mijdrecht. 
Gerard Nieuwendijk uit Mijdrecht

De Ronde Venen -Op zaterdag 18 
september organiseerde Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude in samenwer-
king met Zeilschool Vinkeveen een 
schoonmaakactie op de Vinkeveense 
Plassen. Een enthousiast team van 
Rotary leden en vrijwilligers uit De 
Ronde Venen stond al vroeg in de 
ochtend klaar om zwerfafval op te 
ruimen. Uitgerust met grijpstok, 
handschoenen en zakken om het 
afval in te verzamelen gingen zij aan 
de slag: met de kano, elektrische 
motorboot en met de �ets. De buit 

was -helaas- toch weer aanzienlijk. 
Het team dat op de zandeilanden 4 
en 5 aan het werk ging dacht in 
eerste instantie een makkie te 
hebben. Op de grasvelden lag onge-
veer niets. Maar een ervaren afval-
speurder dook het struweel in. En ja, 
daar lagen, goed verstopt, veel 
blikjes en bier�esjes en frisdrank-
�essen die de onverlaten gewoon in 
de struiken gooien. 
Ook een kunststof muziekbox was 
daar ooit achtergelaten. De kano- en 
electrobootploeg kwamen ook terug 

Rotary in actie voor een schoner 
milieu op World Cleanup Day

Wethouder Kroon onthult het bord waarop de oefeningen staan afgebeeld.

Wethouder Kroon opent Beweegtuin Mijdrecht 
tijdens de Nationale Sportweek

Wilnis – Afgelopen week vroeg 
raadslid Rob Evers van de VVD tijdens 
de informatieronde van de commis-
sievergadering, Ruimtelijke Zaken en 
Publieke Werken, of de gemeente 
niet iets kon doen aan de te veel te 
hoge snelheden die werden gereden 
op de Marickenlaan in Wilnis:
“De Marickenlaan is een 30 km laan, 
maar de baan wordt steeds drukker 
en drukker en steeds meer auto’s. 
De snelheidsbeperking van 30 km 
per uur, wordt massaal overschreden.
Meerdere bewoners hebben dit al 
aan de gemeente gemeld.
Ook wij hebben contact met een 
paar bewoners. 
Er staat nu 1 bord aan het begin van 
de laan. Daar kijk je gemakkelijk 
overheen. Hoe kijkt de wethouder 
tegen deze situatie aan? Wat kunnen 

bewoners eventueel zelf doen, 
binnen de grenzen van de wet. Dit 
probleem speelt in meer wijken en 
woonerven”, aldus Rob Evers.

Drempels
Het antwoord van de wethouder was 
nou niet echt ‘helder en constructief’: 
“Ja wat kun je daaraan doen”, zo 
begon wethouder Rein Kroon zijn 
antwoord. “Het meest e�ciente is, 
elkaar aanspreken over het rijgedrag. 
Is niet makkelijk, maar als je het 
helder en constructief brengt, zou 
het moeten lukken. 
Daarnaast zijn we aan het kijken of 
extra drempels een oplossing zou 
kunnen zijn, zoals we nu doen als 
proef bij de Groenlandsekade. Maar 
daar houden onze mogelijkheden 
wel op”, aldus de wethouder

“Er wordt veel te hard gereden 
hier ondanks 30 km zone”

Regio - Da Capo’s Popkoor organiseert 
op zondag 10 oktober 2021 weer haar 
jaarlijkse Sing-In met als titel: “Da Capo 
gaat A Capella”. Voor een ieder; man, 
vrouw, hoog, laag, groot, klein, die een 
dag lang wil zingen, is dit de uitge-
lezen kans om de zangkwaliteiten uit 

te proberen of zelfs te optimaliseren. 
Vanaf 11.00 staat de ko�e klaar in de 
pastorie van de Sint-UrbanusKerk in 
Nes aan de Amstel (Amsteldijk Zuid 
145 te Amstelveen). Om 11.30 wordt 
er gestart onder de inspirerende 
leiding van Da Capo’s dirigent Floor 

Sing-In bij Da Capo’s Popkoor

met een aanzienlijke hoeveelheid 
zwerfvuil waaronder een halve 
supplank, een losgeslagen beschoei-
ingplaat, een tuinstoel. De harde 
werkers voelden zich rijkelijk 
beloond door de fraaie weersom-
standigheden en konden naast 
zwerfvuil ‘spotten’ nog volop 
genieten van de schitterende natuur. 
‘Hiervoor doen we het!’ 

De actie werd in Vinkeveen Haven 
afgesloten met ko�e en appeltaart. 
Tijdens het journaal werd bekend 
gemaakt dat er dit jaar dankzij het 
statiegeld op plastic �esjes al 37% 
minder plastic �esjes is verzameld. 
Dat geeft de burger moed.

van Erp. Zoals de titel doet vermoeden 
storten ze zich met de gasten deze 
keer “a capella” op een aantal heerlijke 
nummers. Om een idee te krijgen hoe 
gaaf dat kan klinken, kunt u eens luis-
teren naar de dynamische muziek van 
de Pentatonix.

Stemgroep
U kunt die dag naar keuze 

meezingen met de stemgroep die u 
het beste past. Aan het eind van de 
dag verzorgen de gasten samen met 
alle leden een heerlijk muzikaal 
optreden in de kerk zelf. Hier kunnen 
vrienden en familie voor worden 
uitgenodigd om het resultaat van 
hard repeteren te beluisteren tijdens 
een mini-concert tot ca. 18.00 uur.
De kosten bedragen €25,- p.p. voor 

de hele dag, waarbij voor bladmuziek 
wordt gezorgd, maar ook voor ko�e, 
thee en een heerlijke lunch. Meld u 
nu aan en gun uzelf het ultieme 
plezier dat zingen u kan geven! Dit 
kan door een mailtje te sturen naar 
dacapo.popkoor@gmail.com onder 
vermelding van uw naam en tele-
foonnummer. Kijk ook gerust eens op 
de website: www.popkoor.nl
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

Het ligt voor je voeten!
Al een tijdje had ik een column 
klaarliggen. Een column over ‘De 
strijd om….’. Ik heb deze column al 
eerder eens opgeschoven. En ook 
nu vond ik iets voor m’n voeten 
dat actueel is. Of eigenlijk: wás. Dat 
‘iets’ is zich inmiddels aan het 
verpoppen. In de natuur gaat 
namelijk alles door, zijn eigen 
gang. Het stopt niet. Nee, het 
ontwikkelt zich, het evolueert, het 
groeit, het kruipt, het verpopt. Ik 
vond een grote dikke, langzaam 
kruipende rups voor mijn voeten op het trottoir. Actueel nieuws ! Welke 
vlinder hoort bij deze rups ? Ik ben nieuwsgierig en neem de rups mee 
naar huis op m’n afvalpasje dat ik in m’n handen had omdat ik net een 
vuilniszak in de container had gegooid. Vlindergidsen erbij. De nachtvlin-
dergids ook. Er zijn IVN-ers die dit handboek ook hebben. En al gauw 
vond ik de afbeelding van de rups. Blz 212d(afbeelding vlinder), 
188(beschrijving), 189(afbeelding rups): de Phalera bucephala. Check het. 
Het is een wapendrager behorend tot de zgn. tandvlinders ! De kop van 
de rups is zwart met op de voorzijde een tekening in de vorm van een 
omgekeerde ‘Y’. Best groot, die rups: tot 70 mm lang en dik als je pink. De 
rups die ik voor m’n voeten vond was alleen en op zoek naar een plek, 
onder grond, waar ze kon verpoppen. Ze foerageren eerst gezamenlijk. In 
augustus/september gaan ze in hun eentje een verpoppingsplek zoeken. 
Ze kunnen daarbij grote afstanden a�eggen. Mijn buurvrouw vond er 
vanmorgen nog één. In de loop van de week vonden we nog meer rond-
kruipende rupsen. Waarschijnlijk broertjes/zusjes van ‘mijn rups’. Ik had 
net een leeg, glazen potje van sandwichspread in de gootsteen staan. Ik 
maakte het schoon, prikte het deksel een paar keer door, vulde het met 
berkenblad(voedselplant) en aarde en deed de rups erin. En zette het 
buiten neer op een beschutte plek. Ik heb eerder een dergelijk experi-
ment uitgevoerd met de eitjes(!) van de kleine wapendrager en deze 
succesvol ‘grootgebracht’ tot uitvliegende vlinder. Maar of dit met deze 
overigens prachtig getekende en gekleurde nachtvlinder, de grootste van 
de drie wapendragers, die we in Nederland kennen, ook gaat lukken ? 
Volgens de literatuur kan de pop soms zelfs twee jaar overwinteren. Wie 
zegt dat de natuur dichtbij huis niet spannend is?

Elza Vis, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn 

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Regio - Wereldwijd vormt de plastic-
soep een bedreiging voor het milieu 
en de gezondheid van mens en dier. 
Dat probleem begint dichterbij dan 
je denkt. Plastic afval dat hier in de 
Nederlandse rivieren belandt, 
stroomt naar de Noordzee. Het 
Schone Rivieren-project brengt de 
plasticvervuiling in kaart en pakt het 
aan bij de bron. Wij van IVN de Ronde 
Venen en Uithoorn gaan samen met 
de Scouting Admiralengroep uit 
Uithoorn voor plasticvrije rivieren in 
Nederland! We beginnen zaterdag 25 
september met de Amstel. 

Wat is een schone rivieren 
expeditie?
Een Schone Rivieren Expeditie is een 
educatieve activiteit langs een water 

dat uiteindelijk naar de zee stroomt. 
De activiteit richt zich zowel op de 
natuurlijke schoonheid als op de 
menselijke (plastic) vervuiling van 
het stromend water en haar oevers. 
In de Ronde Venen en Uithoorn 
hebben wij als IVN de Ronde Venen 
en Uithoorn de handschoen opge-
pakt en organiseren we een schone 
rivierenexpeditie langs de Amstel op 
25 september 2021. We starten om 
13:00 uur. Kom 25 september 2021 
om 13:00 uur naar Uithoorn. We 
verzamelen bij het bankje links naast 
Hertog Jan op het Water op de hoek 
Stationsstraat – Wilhelminakade. Je 
kan je opgeven via schonerivier@ivn-
drvu.nl maar dat hoeft niet. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Hou wel 
rekening met je kleding en het weer.

Schone rivieren expeditie

Uithoorn - In Uithoorn is er sprake 
van een ernstig tekort aan woningen. 
Daarin loopt Uithoorn weliswaar in 
de pas met de landelijke situatie (een 
tekort van ruim 300.000 woningen!), 
maar dat maakt de situatie er uiter-
aard niet beter op. Starters in 
Uithoorn zijn met een aanvangsprijs 
van meer dan 4 ton voor een nieuwe 
woning, kansloos zonder hulp van 
ouders, doorstroming voor kopers 
wordt geblokkeerd bij gebrek aan 
alternatieven en scheefhuren blok-
keert de doorstroming voor huur-
ders. De gemeente Uithoorn laat de 
oplossing van de problematiek 
vooral over aan de markt maar het 
CDA is van mening dat de overheid 
hier toch echt veel actiever moet zijn 
voor haar inwoners. Met makelaars 
Peter Kruit van EKZ en Maurice Sterk 
van Koop Lenstra besprak fractie-
voorzitter André Jansen van het CDA 
de lokale situatie. Beide makelaars 
hebben Uithoorn actief zien groeien 
in de afgelopen 20 jaren van een 
klein dorp naar een gemeente met 
meer dan 30.000 inwoners. En 
hebben met het project Allure het 
laatste grote actuele bouwproject 
afgerond. Dit was een mooie mix van 
starterswoningen, eengezinswo-
ningen en appartementen, beamen 
beiden.

Ketting woningen.
Hoewel de neiging bestaat om snel 
woningen voor starters te gaan 
bouwen zijn het juist de nieuw te 
bouwen appartementen- complexen 
die ruimte vrijmaken voor doorstro-
ming, zegt Kruit. Kijk, wanneer een 
ouder stel naar een kleiner apparte-
ment trekt komt er doorgaans een 
woning vrij voor een gezin. Die laten 
vervolgens weer een woning achter 
voor een starter die weer een plek 
overlaat aan een volgende starter. En 
zo ontstaat een woonruimte ketting.
Hetgeen niet wegneemt dat er op dit 
moment pleisters geplakt moeten 
worden voor starters die momenteel 

nergens terecht kunnen voor 
aanvaardbare prijzen. “Maar we 
moeten het één doen en het ander 
niet laten” vult Sterk aan.

Uithoornaars met voorrang?
Het landelijk beleid is erop gericht 
om iedere Nederlander zoveel 
mogelijk een vrije toegang te geven 
tot de woningmarkt. Uithoorn kan 
met haar huidige beleid geen contin-
gent woningen speci�ek toewijzen 
aan de eigen inwoners. Ook in het 
project “Allure” en recentelijk “Stad-
houder en Regent” is er dus sprake 
van instroom van buiten Uithoorn. 
De makelaars adverteren al niet eens 
meer met woningprojecten anders 
dan in de lokale bladen, maar ja, 
“social media is tegenwoordig 
razendsnel en iedereen is binnen de 
kortste keren op de hoogte van wat 
er speelt”, verzuchten beide make-
laars. In de meeste nieuwbouwpro-
jecten is dan ook sprake van “verlo-
ting” van woningen onder toeziend 
oog van een notaris, als je de geluk-
kige winnaar bent van zo’n lot, dan 
màg je de woning kopen. Op de vrije 
markt geldt gewoon dat de hoogste 
bieder vaak de koopman is.

Top Prijzen
Inderdaad, de huizenmarkt piekt op 
dit moment in een ongekend tempo, 
het geld is goedkoop, de vraag is 
groot en het aanbod is gering. Over-
bieden ten opzichte van de vraag-
prijs is doorgaans standaard. Het 
overbieden neemt inmiddels zelfs 
groteske vormen aan. Toch krijgt 
Kruit wel last van een beetje hoogte-
vrees. “Inmiddels verkopen wij 
woningen die een paar maanden 
later alweer zo’n 10% in waarde zijn 
gestegen, de mensen zijn er amper 
in getrokken en zo’n snelle groei 
hebben we nog niet eerder meege-
maakt”. Het snel in- en weer 
verkopen lost echter niets op want 
wat je weer terug wilt kopen, als er al 
iets te koop is, blijkt eveneens weer 

in waarde te zijn gestegen.
Nodig is daarom een lange termijn 
beleid waarbij we ons moeten reali-
seren dat wanneer we nu gaan sleu-
telen de e�ecten pas over 10 jaar 
echt merkbaar zullen gaan worden.

Brexit en Corona.
Op de vraag of de Brexit van invloed 
is geweest op het woning tekort in 
Uithoorn kwam een weifelend “jein*” 
(* een beetje wel en toch ook weer 
niet). Feit is dat met de komst van de 
European Medical Agency (EMA) een 
enorme druk op de Amsterdamse 
woningmarkt kwam, die druk 
verplaatste zich naar Amstelveen en 
kwam uiteindelijk ook naar Uithoorn 
en zelfs naar Mijdrecht. Het zijn 
vooral expats uit de ICT-sector die 
beschikken over grote budgetten en 
bovendien ook nog eens gebruik 
kunnen maken van allerlei �scale 
voordelen, die hebben ontdekt dat 
het kopen van een huis vaak 
gunstiger is dan het huren ervan en 
dat levert bovendien op termijn ook 
nog eens een aardig rendement op 
bij de uiteindelijke verkoop. 
Een (straat)beeld dat menigeen in 
Uithoorn wel herkent. Het Corona 
e�ect is weer een andere zaak. 
Door de toegenomen aandacht voor 
een fatsoenlijke thuiswerkplek zijn 
veel inwoners aan verbouwen, 
aanpassen en uitbouwen of men is 
op zoek gegaan naar een andere 
woning. Licht, ruimte en infrastruc-
tuur zijn zo mogelijk nog belangrijker 
geworden dan voorheen. 
Door al dat thuiswerken is ook de 
behoefte aan een goed geïsoleerd 
huis toegenomen niet alleen v.w.b. 
warmte maar ook de verhouding 
tussen rust en geluid weegt nu veel 
zwaarder. 

Alternatieve energiebronnen
“Gasloze wijken” is een motto waar 
de beide makelaars mee kunnen 
instemmen voor zover het gaat om 
het (nieuw)bouwen van wijken, 
straten en blokken zonder gasaan-
sluiting. Bestaande bouw omzetten 
naar gasloos acht men toch minder 
gewenst. Het is dan beter om de 
aanwezige infrastructuur aan te 
passen en geschikt te maken voor de 
toepassing van waterstof. Een 
recente proef in Uithoorn heeft 
uitgewezen dat dit kan en zonder al 
te veel aanpassingen uitgevoerd kan 
worden. Voor zonnepanelen moet 
Uithoorn in de ogen van de beide 
heren beslist kiezen voor het 
benutten van daken. Het CDA deelt 
deze visie en is van mening dat hier 
door de gemeente Uithoorn een 
actief beleid op gevoerd moet gaan 
worden. 
Grote velden met zonnepanelen 
beperken alleen maar het bestaande 
areaal voor woningbouw en daar 
moeten we dus zeker niet (meer) aan 
beginnen.

Woningnood in Uithoorn: Het is 
tijd voor een nieuw beleid

Op de foto v.l.n.r. André Jansen (CDA) Maurice Sterk (Koop Lenstra) Peter Kruit (EKZ)





passen de vergaderboten juist niet in 
de beeldkwaliteit van de Vinke-
veense plassen. Bovendien zou aan 
de wal al vergaderruimte zijn. Ze gaf 
aan dat gewacht moet worden op 
het bestemmingsplan Plassengebied 
om alle initiatieven te kunnen 
toetsen aan het bestemmingsplan, 
het beeldkwaliteitsplan en de 
natuurwaarden. 

“Meer, meer, meer”
De heer Maas Geesteranus van de 
stichting ‘De Kleine Natuur’ bena-
drukte dat de Vinkeveense Plassen 
natuurgebied zijn met als recreatie als 
nevenfunctie. Het ontwikkelscenario 
zou de natuur nog meer onder druk 
zetten door uit te gaan van “meer 
toerisme, meer horeca, meer bebou-
wing met éen doel voor ogen: meer 
inkomsten.” Instemming met het 
ontwikkelingsscenario als toetsings-
kader zou volgens hem een ondeug-
delijke salamitactiek zijn, waardoor 
inwoners minder invloed krijgen.

Onterecht
De heer Maas van de vereniging ‘De 
Goede Vangst’ merkte op dat het 
ontwikkelscenario en het bestem-
mingsplan op slinkse wijze uit elkaar 
gehaald zijn. De ontwikkeling op de 
zandeilanden zou worden voorge-
trokken ten opzichte van de eige-
naren van legakkers, die bijna niets 
zouden mogen en op termijn hun 
legakkers niet zouden mogen 
verhuren. Volgens hem worden de 
eigenaren van de legakkers boven-
dien ten onrechte beschouwd als 
medeveroorzakers van parkeerpro-
blemen. Maas stelde dat die overlast 
juist veroorzaakt wordt door dagre-
creanten, omdat de voorzieningen 
niet op orde zijn. Ook vond Maas dat 
de gemeente zichzelf zou bevoor-
delen in de mogelijkheden van het 
ontwikkelscenario.
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De Ronde Venen - Wat gaat er 
gebeuren op en rond de Vinkeveense 
plassen? Al tien jaar wordt gewacht 
op een nieuw bestemmingsplan voor 
De Vinkeveense Plassen. Al die jaren 
lukt het de gemeente niet om zo’n 
nieuw plan te presenteren voor dit 
natuur- en recreatiegebied. 
Afgelopen week werd opnieuw 
duidelijk dat de recreatieve ontwik-
keling van de Vinkeveense plassen zo 
goed als stil-ligt. Wethouder Schuurs 
besloot vorige week, tijdens een 
vergadering van een raadscom-
missie, het toen gepresenteerde 
ontwikkelscenario alsnog in te 
trekken. Alleen de raadfracties van 
de VVD en D66 wilden het plan nog 
niet ‘kopje onder’ duwen. Alle andere 
raadsfractie zagen er geen heil in om 
het voorliggende ontwikkelscenario 
op de agenda te plaatsen van de 
meningsvormende 
raadsvergadering.

Kans voor initiatieven
In het ontwikkelscenario wordt de 
behoefte aan een kwalitatieve impuls 
van de openbare ruimte van recrea-
tieterreinen genoemd. Bovendien 
zou er vraag zijn naar een hogere 
kwaliteit en uitbreiding op het 
gebied van horeca, verblijfsrecreatie, 
dagrecreatie en leisure voorzie-
ningen. “Via deze initiatieven kan het 
recreatieschap de gedane investe-
ringen terugverdienen. Tevens 
krijgen ondernemers de kans nieuwe 
initiatieven te ontplooien.” 
Op één uitzondering na zwijgt het 
scenario echter over die nieuwe initi-
atieven van ondernemers. Wel wordt 
in het scenario uitgebreid ingegaan 
op een oud initiatief dat eerder geen 
overlevingskans had. 

Prijskaartje
Volgens het scenario zou vastgelegd 
moeten worden hoe de Vinkeveense 
plassen een toekomstbestendig en 
aantrekkelijk recreatiegebied kunnen 
blijven. Aan het zeker stellen daarvan 
hangt wel een prijskaartje en dat is 
juist een probleem. Over enkele jaren 
- in 2024 - had het teruggenomen 
scenario in werking moeten treden. 

Financiële tegenslag
Dat is precies op het moment dat 

Amsterdam zal stoppen met het 
betalen van een jaarlijkse bijdrage 
voor de Vinkeveense plassen. En dat 
terwijl heel veel stadsbewoners in en 
rond deze - uit marketing overwe-
gingen wel als ‘Amsterdam Lakes’ 
aangeduide - plassen hun verkoeling 
en plezier zoeken en weten te 
vinden. De dichte portemonnee van 
de gemeente Amsterdam betekent 
jaarlijks een �nanciële tegenslag van 
78.000 euro. Dat bedrag zou moeten 
worden opgebracht door gemeente 
De Ronde Venen.
 
Vlucht naar voren
De vertraging in de presentatie van 
het langverwachte bestemmingsplan 
is er de oorzaak van dat de gemeente 
- samen met het recreatieschap - nu 
een snelle vlucht naar voren wilde 
maken. Want door goedkeuring van 
het voorgelegde ontwikkelscenario 
zouden “interessante” functies en 
ontwikkelingen mogelijk worden, die 
dan later alsnog onderdeel zouden 
worden van het nog onbekende 
bestemmingsplan. 

Beoogde poorten
Zo wil het recreatieschap uitbreiding 
of toevoeging van voorzieningen aan 
“de beoogde poorten (entrees) in het 
gebied”. Dan zou een “zorgvuldig en 
logisch ingericht recreatiegebied” 
ontstaan. De nieuwe voorzieningen 
en poorten zouden elkaar versterken 
en bijdragen aan de duurzame 
exploitatie van het gebied. In het 
ontwikkelscenario staat zelfs: “Jaar-
ronde voorzieningen zijn interessant 
als duurzame exploitatiemogelijk-
heden. Deze dragen bij aan de 
instandhouding van de overige (dag)
recreatieve voorzieningen.”

78.000 euro als verdienmodel
In gewone mensentaal betekent het 
bovenstaande dat er geld in het 
laadje moet komen. Het jaarlijkse 
verlies van de 78.000 euro uit 
Amsterdam moet minstens gecom-
penseerd worden. Hoe dat moet 
gebeuren? De redding moet onder 
meer komen door het bouwen van 
een hotel met 120 kamers in de 
directe omgeving van zandeiland 1 
bij de Vinkenkade. Er moet een multi-
functioneel gebouw komen dat dient 

als een markering en “als entree rich-
ting het parkeerterrein en de achter-
liggende zandeilanden.” Volgens het 
ontwikkelscenario zou dat hotel 
mede interessant zijn voor de zake-
lijke doelgroep. De maatregelen uit 
het ontwikkelscenario verkleinen de 
kans voor de gemeente “dat zij per 
2024 aanvullend �nancieel moet 
bijdragen.” 

Hoe kan dat?
Het meest concrete onderdeel in het 
ontwikkelscenario is het opnieuw 
binnenvaren van de drie vergader-
boten, nu bij zandeiland 3. Ook de 
terugkeer van die drie boten zou 
bijdragen “aan jaarronde exploitatie 
van het gebied”. Overigens lijkt het 
ondenkbaar dat de zogenoemde 
‘ouwehoerenboten’ meer dan 5.000 
euro per jaar aan inkomsten voor de 
gemeente en het recreatieschap 
zullen opbrengen. Enkele jaren terug 
lagen de voormalige prostitutie-
boten uit Utrecht plotseling ook al in 
de Vinkeveense plassen, terwijl dat 
vergunning technisch helemaal niet 
kon worden toegestaan. Nu zijn ze 
- vreemd genoeg - opeens het meest 
concreet beschreven plan in het 
gepresenteerde ontwikkelscenario. 
Het ontwikkelscenario heeft daarom 
veel weg van een loterij, waarbij 
altijd wordt uitgekeerd.

Geen afbreuk 
In het ontwikkelscenario wordt de 
komst van de boten bejubeld. De 
keuze voor aanmeren bij zandeiland 
3 zou geen afbreuk doen aan de 
natuurlijke inrichting van het eiland, 
waar geen zakelijke activiteiten 
plaatsvinden en geen horeca is voor-
zien. “Daarmee zijn de vergaderboten 
een voorbeeld van extensief gebruik 
van de eilanden en past dit binnen 
een natuurlijke ontwikkeling.” Vanaf 
zandeiland 1 zouden de vergader-
boten bereikbaar zijn door heen en 
weer te varen met een andere boot. 
Het nu afgeketste ontwikkelscenario 
moest de basis vormen om het 
college van B en W bevoegd te 
verklaren omgevingsvergunningen 
af te geven zonder verdere bemoei-
enis van de gemeenteraad. De 
gemeenteraad zou niet of veel moei-
lijker dan nu kunnen “ingrijpen” in 

Stilstand voor snelle dooront-
wikkeling Vinkeveense plassen

geval van ongewenste 
ontwikkelingen.

Andere vervoersstromen
Een goede bereikbaarheid is een 
belangrijke voorwaarde voor de 
ontwikkeling van de zandeilanden in 
de Vinkeveense plassen. 
Daarom wordt in het scenario 
gewezen op de noodzaak van maat-
regelen als het gaat om parkeren en 
de maximale capaciteit van bepaalde 
wegen, zonder die bij naam te 
noemen. Het is de bedoeling om 
andere vervoersstromen dan de auto 
te stimuleren. “Er is ook aandacht 
voor de verbetering van de bereik-
baarheid met de �ets en het open-
baar vervoer.” Elke uitwerking van die 
gewenste di�erentiatie ontbreekt in 
het scenario. 

Toezicht en handhaving
In hoeverre de gemeente en het 
recreatieschap omwonenden als 
stakeholders zien, blijkt niet uit het 
stuk. Wel valt te lezen dat er “meer-
dere informatie- en contactmo-
menten voor omwonenden en stake-
holders zijn georganiseerd.” In 
hoeverre erdoor wie geluisterd is, 
blijft onduidelijk, want een heldere 
uiteenzetting van hun wensen en 
bedenkingen ontbreekt in het 
ontwikkelscenario. Dat geldt ook 
voor de invulling van toezicht en 
handhaving op en rond de plassen. 

Initiatieven toetsen
Mevrouw Nobels, eigenaar van de 
vergaderboten, benadrukte dat haar 
arken een bijdrage leveren aan de 
natuur en de ontwikkeling van biodi-
versiteit. “Ik wek groene stroom op 
en maak mijn eigen water en sla dat 
na gebruik op in een biotank met 
bacteriën.” Namens de natuur- en 
milieuvereniging ‘De Groene Venen 
sprak mevrouw Smit in. Volgens haar 





24 inderegio.nl • 22 september 2021SPORT

Uithoorn - Voor de tweede keer in 
successie werd op maandag 20 
september bij TCU een gemengd 60 
plus toernooi georganiseerd. Vorig 
jaar een beetje uit nood geboren 
omdat deze categorie spelers/sters 
de clubkampioenschappen wat 
hadden gemeden. Waarschijnlijke 
oorzaak Corona! Vorig jaar was deze 
verwen dag (zo kan je het wel 
noemen) een uitzonderlijk succes en 
toen werd er na a�oop al gesugge-
reerd er maar een traditie van te 
maken. Afgelopen maandag was het 
zo ver dat de 2e editie gespeeld kon 

worden. Ook dit jaar was het weer 
volle bak met 28 deelnemers, maar 
nu waren er 14 dames en 14 heren 
en hoefde de organisatie niet te 
improviseren met een “mannen-
koppel” De organisatoren, Robert 
Fasten en Frank Volkers, hadden een 
schema gemaakt, waarbij om we om 
tien uur van start gingen met een 
kopje ko�e en natuurlijks iets lekkers 
er bij. Direct daarna ging het los. Er 
werden vier lange rondes gespeeld. 
Het tennissen werd rond 12 uur 
onderbroken voor een voortre�elijke 
lunch. Hoewel alle spelers en speel-

60 plus een nieuwe traditie bij 
Tennis Club Uithoorn?

sters 60 plus waren was dit aan de 
inzet bij de partijen niet te merken. 
Fanatiek werd er om elke punt 
gestreden. Lange rally’s, korte ballen 
en gemene lobs, alles kwam voorbij. 
Omstreeks 15.00 uur kon de 
wedstrijdleiding gaan uitrekenen wie 
er dit jaar de prijswinnaars waren. De 
eerste plaats was voor het paar Inge 
Wakkerman en Johan Roelofsen. De 
prijzen werden uitgereikt op het 
moment dat de deelnemers al op het 
zonovergoten terras zaten te 
genieten van de welverdiende 
drankjes. Dit soort toernooidagen 
scoren niet alleen hoog om het 
mooie tennisspel, maar zeker ook om 
het gezelligheid na a�oop, de zgn. 
derde helft.

Regio - Op donderdag 23 september 
beleven ouderen uit Uithoorn en 
omgeving een mooie dag tijdens een 
ludieke ‘Triatlon’, de verzamelnaam 
voor drie gecombineerde sporten 
speciaal voor 60 plussers. Het doel 
van dit initiatief is om ouderen 
samen te brengen bij een gezamen-
lijk potje sport en spel. Bewegen en 
contact leggen is een van doelstel-
lingen binnen het thema ‘Heel 60+ 
Beweegt’ dat deze week in Uithoorn 
en De Kwakel plaatsvindt.
De triatlon begint morgen 23 
september om 10:00 uur bij UWTC 
waar we kennismaken met de wieler-
sport. U kunt deelnemen aan een 
rondje mountainbiken (er zijn een 
aantal bikes beschikbaar) en/of een 
vaardigheidstraining over de wieler-
baan met uw eigen �ets. Bij regen-
achtig weer wordt binnen in het 
clubgebouw een lichte clinic 
‘spinnen’ gegeven. Daarnaast wordt 
u verteld welke mogelijkheden de 

wielersport in Uithoorn kent. UWTC 
zal namens de Gemeente een 
eenvoudige lunch aanbieden. 
Daarna gaan we naar de buren op 
sportpark De Randhoorn bij de 
wandelafdeling van AKU. In het splin-
ternieuwe clubgebouw kunt u horen 
wat wandelen voor 60 plussers bij 
AKU betekent en tegelijkertijd een 
kopje ko�e/thee nuttigen. Vervol-
gens wandelen we gezamenlijk naar 
de Vuurlijn waar Boule Union 
Thamen gehuisvest is. Daar horen we 
wat het betekent om bij deze vereni-
ging te spelen en ook daar staat de 
ko�e/thee voor u klaar. Vervolgens 
spelen we daar een partijtje Jeu-de-
Boule. Tijdens de gezamenlijke terug-
wandeling naar het sportpark over-
leggen we wie zich de triatleet 60 
plus van Uithoorn mag noemen. 
Aanmelden bij dit gratis arrange-
ment kan nog tot en met woensdag 
22 september 24:00 uur middels een 
email naar trudieplomp@gmail.com.

Introductieles ‘Triatlon’ voor 60 plussers

Regio - De omstandigheden voor de 
33e Kooyman Polderloop waren 
nogal verschillend ten opzichte van 
voorgaande jaren: geen Polderfeest 
waar de loop altijd onderdeel van 
uitmaakt, geen grote tent om in te 
schrijven en om te kleden, niet op 
een donderdagse zomeravond, je 
moest je van te voren inschrijven, al 
met al niet de uitstraling en de sfeer 
die we gewend zijn. Organiserende 
vereniging AKU wilde de loop dit jaar 
wel door laten gaan om na 1 ½ jaar 
zonder wedstrijden aan enthousiaste 
lopers een loopwedstrijd aan te 
bieden en om de traditie in ere te 
houden. De start/�nish op het evene-
mententerrein in de Kwakel was wel 
als vanouds ingericht met de start-
boog en de vele kleurrijke sponsorui-
tingen en bekende speaker Cor 
Onderwater was weer present om op 
de hem bekende wijze met zijn 
commentaar de loop luister bij te 
zetten. Het was goed om te zien dat 
110 kinderen zich van te voren 
hadden aangemeld en zij namen 
weer veel ouders, opa’s en oma’s mee 
en andere bekenden mee om aange-
moedigd te worden. De vele 
toeschouwers zorgden voor een 
goede sfeer. Een groot lint werd om 
10.00u. weggeschoten door sponsor 
Guus Kooyman en de eerste lopers 

waren verrassend snel terug. Na 
a�oop kreeg elke deelnemer een 
medaille, een mandarijn en een 
waardebon voor een ijsje en de 
eerste 3 aankomenden een beker.

Uitslagen kidsrun
Meisjes t/m 8 jr: 1. Jill Verhoef, 2. Deliz 
Hönig, 3. Joylin Meier 
Jongens t/m 8 jr: 1. Thymen Versteeg, 
2. Jip Hofmeeister, 3. Tygo van 
Lammeren
Meisjes t/m 12 jr: 1. Babet van Rijn, 2. 
Suus Hogenboom, 3. Roos van Kessel
Jongens t/m 12 jr: 1. Eimer van der 
Meulen, 2. Robin Versteeg, 3. Jay van 
Kempen

Voor de 4 kilometer verschenen 65 
lopers aan de start en ook hier werd 
hard gestreden om de ereplaatsen.

Uitslag
Dames: 1. Eva van Ee, 2. Kirsten 
Heemskerk, 3. Brenda Sleeuwenhoek
Heren: 1. Wobbe van der Meulen, 
2. Robert Tates, 3. Thijs Heemskerk

De groep lopers op de 10 kilometer 
was groter, 110 lopers hadden zich 
aangemeld voor deze afstand. 
Omdat de zon inmiddels was door-
gebroken liep de temperatuur snel 
op en daar hadden veel lopers 

Kooyman Polderloop geslaagd behoorlijk last van. Gelukkig stond 
op de Hoofdweg weer de vertrouwde 
‘bemanning’ die zorgde voor 
voldoende water voor de lopers.

Uitslag
Dames: 1. Lotte Krause, 2. Jolijn 
Swajer, 3. Carla van Rooijen  
Heren: 1. Jan Leerink, 2. Stefan 
Wolkers, 3. Rick Marsman
De taart voor de eerste Kwakelaar 
was voor Erwin Metselaar en Loes 
Verlaan.
De organiserende vereniging AKU 
keek goed terug op deze editie van 
de Polderloop en hoopt natuurlijk 
dat in 2022 de Kooyman Polderloop 
weer ouderwets van start kan gaan 
met veel deelnemers en als onder-
deel van het Polderfeest. Onze 
verkeersregelaars zorgden ervoor dat 
het drukke verkeer ondanks het 
afsluiten van de Poelweg en een deel 
van de Maximalaan in goede banen 
werd geleid. De vereniging was in 
ieder geval blij dat het onlangs 
aangeschafte tijdregistratiesysteem 
direkt goed functioneerde waardoor 
tijden en de winnaars heel snel 
bekend waren. Dat betekent dat het 
systeem volgend jaar een grotere 
groep lopers goed aan zal kunnen.
Met dank aan sv KDO die ons de 
ruimte heeft geboden om het evene-
mententerrein volledig te benutten 
voor het loopevenementen.

Uithoorn - Komend weekend wordt 
het beslist een druk weekend voor de 
junioren roeiers. Op zaterdagmorgen 
25 september moeten ze al om 8.45 
uur op het vlot staan om elkaar te 
helpen met boten in het water te 
leggen, want zij krijgen een speciale 
training van Melvin Twellaar en Stefan 
Broenink. Melvin en Stefan roeiden 
samen in een dubbel twee en 
behaalden zilver op de Olympische 
Spelen te Tokio. Dat zijn dus niet de 
minste roeiers om een roeiles van te 
krijgen. Er zullen in Nederland veel 
roeiverenigingen jaloers zijn op 
Michiel de Ruyter, dat daar zo maar 
twee zulke goede roeiers bereid zijn 
om ’s morgens vroeg op te staan om 
naar Uithoorn te gaan. Er zijn ook 
senioren leden van Michiel de Ruyter 
benieuwd om deze roeiers nog even 
te zien en te vragen naar de nieuwste 
roei-ontwikkelingen, trainingen en 
hun ervaringen tijdens en de voorbe-
reidingen naar de Olympische Spelen.

Zondag 26 september
Na de roeilessen moeten de roeiers en 
roeisters meteen naar huis om huis-
werk te maken, want de volgende dag 
zijn er roeiwedstrijden in Purmerend 
bij Roeivereniging De Where. Eindelijk 
mogen er weer roeiwedstrijden geor-
ganiseerd worden, omdat er steeds 
minder corona restricties zijn. Voor 
een aantal roeiers, roeisters, zal het de 
eerste wedstrijd zijn tijdens hun roei 
carrière. De afstand die geroeid moet 
worden is 500 meter. 

Nog meer wedstrijden
De juniorleden van Michiel de Ruyter 
doen ook mee aan de jaarlijkse 

AD-Regatta op 3 oktober, die door 
Michiel de Ruyter zelf georganiseerd 
wordt. De afstand is hier 4.000 meter. 
Een aantal juniorleden gaan een 
aantal seniorleden uitdagen om 
sneller dan zij te roeien. Op 30 
oktober zijn er nog wedstrijden in 
Leerdam, in november in Utrecht en 
tenslotte in december in Amersfoort.

Goede roeiproeven afgelegd
Een groot compliment verdienen 
Danya Tellekamp en Sanne Burggraaf, 
want de proevencommissie beoor-
deelde afgelopen zaterdag het roeien 
van Sanne en Danya als erg goed. Zij 
hebben de zogenaamde de S2 proef 
gehaald. Danya en Sanne zijn in juni 
van dit jaar lid geworden van Michiel 
de Ruyter. Zij hebben deze enorme 
prestatie geleverd door de aanwij-
zingen van de instructeurs goed op te 
volgen. Tijdens de wintermaanden 
zullen de junioren roeiers en roeisters 
getraind worden in het geven van 
goede stuurcommando’s, zodat zij 
veilig roeiboten door het water 
kunnen sturen. Belangrijk voor 
bemanning en roeiboot om weer 
veilig bij de roeiloods te komen. En bij 
Michiel de Ruyter staat veiligheid met 
hoofdletters voorop. Nu de corona 
maatregelen geleidelijk afnemen 
bruist het weer bij Michiel de Ruyter. 
Er waren weer toertochten georgani-
seerd voor zowel roeiers als kanoërs. 
Afgelopen zaterdag was er een “boat 
en bite” georganiseerd. Een stukje 
varen en dan stonden er op de kant 
een aantal leden, die je een warme 
maaltijd aanreikten. Het is weer 
gezellig, zoals het voor de corona tijd 
altijd was, bij Michiel de Ruyter.

Druk weekend voor de junioren 
roeiers bij Michiel de Ruyter?
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Vrouwenakker – Vorige week dinsdag-
avond werd  Jetze Plat in zijn  geboorte 
en woonplaats Vrouwenakker  warm 
onthaald. De dorpsraad zette Jetze, 

ondanks de dreigende donkere wolken, 
in het zonnetje voor het behalen van 3 
gouden medailles bij de Paralympics in 
Tokio. Een ongekende prestatie. Veel 

inwoners kwamen Jetze de hand 
schudden en gingen met hem op de 
foto. Het werd een gezellige happening 
met een hapje en een drankje.

UWTC-er Jetze Plat gehuldigd in woonplaats

Wilnis - Sportvereniging Veenland is 
een Omnivereniging met 6 sporten 
in Wilnis. Deze week hebben we het 
over de eerste drie onderdelen en 
volgende week de overige drie. Nu: 
Gym, Volleybal en Zaalvoetbal. Veen-
land gymnastiek: Bij Veenland gym of 
turn je op je eigen niveau, bij hen is 
het plezier in bewegen het allerbe-
langrijkste. Maandag van 17.00 tot 
18.00 jongens turnen vanaf 5 jaar. Er 
wordt op de gelijke brug, lange mat, 
rekstok, sprong geturnd. Er is ook tijd 
om een balspel te doen of trefbal. De 
jongens doen ook mee met 
wedstrijden zoals de groepswedstrijd 
“mini drie- en vierkamp”, recreanten-
wedstrijd en onderlinge wedstrijd. 

Meisjes
Dinsdag 16.00 tot 17.00 meisjes 
recreatie van 5 tot en met 8 jaar 
Dinsdag 17.00 tot 18.00 meisjes 
recreatie vanaf 9 jaar en ouder. Bij 
deze lessen turnen ze op de 
toestellen maar er is ook nog ruimte 
voor spelletjes. Ze turnen op de balk, 
lange mat, ongelijke brug en sprong. 
Bij deze lessen gaan ze de uitdaging 
aan om nieuwe dingen te leren. Bij 
de recreatie kun je meedoen met 
verschillende wedstrijden, zoals bij 
de groepswedstrijd “mini drie- en 
vierkamp” de recreantenwedstrijd en 
de onderlinge wedstrijd. Bij deze 
wedstrijden is plezier en meedoen 
belangrijker dan winnen. Wil je 
meedoen dan is het verenigings-
pakje een verplichting en zijn er 
inschrijfgelden. Vrijdag 9.00 tot 10.00 
Ouder en kind gym tot 4 jaar Hier 
kunt u gezellig met uw dochter, zoon 
of kleinkind een uurtje bewegen in 
de gymzaal. Tijdens deze les komen 
verschillende vormen van bewegen 
aan bod. Zo wordt er gedanst, 
geklommen over toestellen, 
gesprongen en veel plezier gemaakt. 

Selectie Voor de selectie word je 
uitgekozen. Deze turnsters turnen 
zowel op rayon als regio niveau 
wedstrijden. De selectie traint mini-
maal 2 uur en maximaal 4 uur. De 
selectie wordt al jaren gesponsord 
door Schaaphuizen VOF
Veenland volleybal: De afdeling 
volleybal van Veenland heeft met 
ingang van dit nieuwe seizoen één 
heren seniorencompetitieteam. Zij 
spelen in de 2e klasse van de Neder-
landse Volleybal Bond. Daarnaast is 
er een herenteam (oud wedstrijdspe-
lers) die speelt in de recreantencom-
petitie. Veenland heeft geen jeugdaf-
deling en sinds het seizoen 2019-
2020 helaas ook geen 
damescompetitieteam meer.
Wel is de afdeling volleybal een 
gezellige mix van mannen en 
vrouwen recreantenspelers rijk. 
Omdat alle leden op dezelfde avond 
(donderdag 20:30 – 22:00 uur) over 
drie velden verdeeld trainen kennen 
zij elkaar bij Veenland en heerst er 
een gezellige sfeer. De thuiswed-
strijden van het competitie team 
wordt gespeeld op vrijdagavond, de 
uitwedstrijden op verschillende 
avonden. Zowel de trainingen als de 
thuiswedstrijden vinden plaats in 
Sporthal de Willisstee aan de Pieter 
Joostenlaan 24 in Wilnis. Nieuwsbrief: 
Leden ontvangen regelmatig een 
nieuwsbrief met diverse weetjes, 
afspraken en regels. Ook de corona-
regels worden in deze nieuwsbrief 
bekend gemaakt. Afdelingscommis-
saris Floor Groenendijk kan je meer 
informatie geven als je vragen hebt. 
Veenland zaalvoetbal: Zij zitten als 
afdeling aan hun max wat leden 
betreft en hebben dus een leden-
stop. Daarom kunt U zich alleen nu 
op de wachtlijst laten plaatsen.
Kijk op www.veenland.nl voor details 
of mail naar sport@veenland.nl

Veenland sportland

Uithoorn - Zowel het eerste zater-
dagvoetbalelftal als het eerst zondag 
elftal is uitgeschakeld in het KNVB 
bekertoernooi voor het amateur-
voetbal. De zaterdag 1 is uitgescha-
keld op doelsaldo en het eerste 
zondagelftal komt wat puntjes tekort 
om verder deel te nemen aan dit 
toernooi De zaterdag 1 wist voor 
aanvang van de wedstrijd in Loos-
drecht tegen BZC 31 dat om verder 
te gaan in het bekertoernooi er 
gewonnen moet worden van BZC’31 
en dan ook nog eens met meer dan 3 
doelpunten verschil en er geen 
tegendoelpunt mag vallen. Legmeer-
vogels wint dan wel met 1-4 van 
BZC’31 , door drie maal Melsje Bos en 
een keer en eenmaal robin Zijlstra. 
Deze overwinning was dus mooi 
meegenomen meer de winst was 
niet genoeg om de volgende ronde 
in het bekertoernooi te bereiken. 
Voor de zaterdag 1 begint de compe-
titie seizoen 2021-2022 aanstaande 
zaterdag met een uitwedstrijd in 
Amsterdam tegen Atletico Club 
Amsterdam om 15.00 uur 

Uitslagen in deze poule zijn 
Legmeervogels-Hertha 2-2 
Hertha-BZC’31  5-0 
BZC’31-Legmeervogels  1-4 
Dit levert de volgende eindstand op:
1. Hertha  2-4 7-2 +5
2. Legmeervogels  2-4 6-3 +3
3. BZC’31  2-0 1-9 -8

Zondag 1
De zondag1 heeft kans de volgende 
ronde te halen als er thuis gewonnen 

kan worden van het Mijdrechtse 
Argon. Helaas is dit het niet 
geworden. Legmeervogels verliezen 
het duel van Argon met maar liefst 
1-6. Bij de rist was de stand al 0-3 Is 
Legmeervogels dan zo slecht en 
Argon zo goed? Nu, spelers van 
Legmeervogels waren mogelijk te 
gespannen aan dit duel begonnen 
waardoor veel spelers van Legmeer-
vogels hun niveau niet haalde. Daarbij 
komt ook nog dat Argon wat e�ec-
tiever met de kansen omging dan 
Legmeervogels. Bij Argon was er geen 
verbod om van afstand op doel te 
schieten. Bij Legmeervogels was dit 
duidelijk wel het geval; niet schieten 
van afstand. Tel daar ook bij op dat, 
als het eens even wat minder gaat en 
snel spelers zijn die plotseling overal 
pijntjes voelen. Het is Jasper Burgers 
die de eer van Legmeervogels weet te 
redden door een tre�er in de 64ste 
minuut. Wil je in de competitie, die 
aanstaande zondag voor Legmeervo-
gels begint in en tegen Hoofddorp 
om 14.00 uur, dan zal er door 
Legmeervogels uit een ander vaatje 
moeten worden getapt als afgelopen 
zaterdag. 

Wisselen
Dan was er langs de kant weer 
discussie over het wel of niet 
inbrengen van wissels. Met ingang 
van dit seizoen mag de trainer een 
5-tal spelers wisselen, dit is dan inclu-
sief de doelverdediger. Maar dit alles 
mag maar in een 3-tal wisselmo-
menten. Een extra wisselmoment is in 
de rust. Afgelopen zaterdag viel er 

Legmeervogels uit bekertoernooi eerst in de 14e minuut een speler van 
Legmeervogels uit. Deze moet dan 
vervangen worden. Dit is dan gelijk 
wisselmoment 1. In de 16e minuut 
weer een speler uitgevallen aan de 
kant van Legmeervogels die 
vervangen moet worden. Dit is dan 
wisselmoment 2. Blijft dan over nog 1 
wissel moment tijden de rest van het 
duel en nog wisselmoment een in de 
rust. Stel je wisselt 1 speler in de rust 
dan, mag er nog 2 speler gewisseld 
worden. Alleen dit moet dan in 1 keer. 
Stel je wisselt geen 2 spelers in dit 
laatste moment maar slechts 1? Dan 
mag je daarna NIET meer wisselen. Je 
hebt namelijk je drie wisselmomenten 
in de wedstrijd verspeeld. Ook al raakt 
er een speler geblesseerd je mag niet 
meer wisselen. Voor de duidelijkheid. 
Deze regeling geldt ook voor bijvoor-
beeld de zaterdag 1.

Uitslagen bekerwedstrijden
04-09-2021 Argon za.1 - 
FC Aalsmeer za.1 4-0 
05-09-2021 Legmeervogels zo.1 –
FC Weesp zo.1 4-2 
11-09-2021 FC Aalsmeer za.1 – 
Legmeervogels zo.1 4-0 
11-09-2021FC Weesp zo.1 – 
Argon za.1 2-2
18-09-2021 Legmeervogels zo.1 – 
Argon za.1 1-6 
18-09-2021 FC Aalsmeer za.1 – 
FC Weesp zo.1 8-2

Eindstand is dan geworden
1. Argon za.1* 3-7 12-3 +9
2. FC Aalsmeer za.1 * 3-6 12-6 +6
3. Legmeervogels zo.1 3-3 5-12 -7
4. Fc Weesp zo.1 3-1 6-14 -8
* = door naar de volgende ronde.

De Kwakel - Zaterdag 18 september 
is de NPC 2021/2022 van start 
gegaan na een jaar stilgelegen te 
hebben door de coronapandemie.
Boule Union Thamen neemt met een 
team deel aan deze competitie en 
komt uit in de zesde divisie. In de 
competitie bestaat een team uit zes 
tot negen spelers, waarvan er per 
speelronde zes spelers actief zijn. Per 
speeldag worden er drie ronden 
gespeel tegen een andere vereni-
ging. De eerst ronde is de doublet-
tenronde, waarin drie tweetallen 
tegen de tweetallen van de tegen-
stander spelen.. Ronde twee is de 
triplettenronde met twee equipes 
van drie spelers. De derde en afslui-
tende speelronde is weer een 
doublettenronde. De equipes 
kunnen per speelronde anders 
samengesteld zijn. Er mag dit jaar 

voor het eerst ook tijdens een speel-
ronde één speler gewisseld worden.
De uitslag van de ontmoeting wordt 
bepaald door het aantal gewonnen 
partijen. Bij vijf of meer gewonnen 
partijen krijgt het team twee 
wedstrijdpunten en bij een gelijkspel 
(4-4) één wedstrijdpunt. Na veertien 
speeldagen uit en thuis bepaalt het 
totaal aan wedstrijdpunten de eind-
stand en de promotie naar de 
volgende divisie. Het team van Boule 
Union Thamen startte de competitie 
met een vrijloting, daar er maar 
zeven teams in poule 6010 van de 
zesde divisie uitkomen. Op zaterdag 
2 oktober begint het echt voor BUT 
met een thuiswedstrijd op de accom-
modatie aan de Vuurlijn tegen OSB 2 
uit Bodegraven. De ontmoeting start 
om 12.00 uur. Kom eens kijken en zie 
hoe leuk petanque/jeu de boules is.

Petanque Competitie van start

Uithoorn -Maandagavond 20 
september 2021 startte de 2e ronde 
van de 1e zitting in het Buurtnest. 
In de A-lijn was de 1e plaats voor het 
nieuwe paar Bep de Voijs & Reina 
Slijkoord met 66,67% op de 2e plaats 
het combipaar Jan Bronkhorst & 
Marcel Dekker met 64,58% en op de 
3e plaats Hans Wagenvoort & Nico 
v/d Meer met 61,46%. 
In de B-lijn kwamen Ans Breggeman 
& Ben v/d Broek op stoom met 
63,19% het nieuwe paar Dieny 

Verhoe� & Joke Janssen pakte met 
een keurige 56.94% de 2e plaats op 
de 3e plaats eindigden het combi-
paar Gerard v/d Meer & Fons 
Roelofsma met 54,86%.
In de C-lijn was de 1e plaats opnieuw 
voor Corry v Tol & Kees Geerlings met 
65% op de 2e plaats werd beslag 
gelegd door Jacqueline Beukers & An 
Volkers met 55,33% en op de 3e 
plaats eindigden met 54,79% Cor de 
Bok & Tom v. Meijgaarden. Het is de 
BVU er veel aan gelegen om zoveel 

Bridge Vereniging Uithoorn mogelijk instroom te krijgen van 
nieuwe bridgers. Zo geven we regel-
matig bridgelessen. Bent u een 
beginnend bridgepaar of individueel 
thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, 
dan kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar keer 
op de maandagavond mee te spelen 
en de sfeer te proeven. Voor nadere 
informatie en/of lid worden van de 
B.V.U. kunt u contact opnemen met 
onze secretaris de heer Kees Visser 
tel. 06-53175165 of via de mail 
kees.visser55@kpnplanet.nl  





28 inderegio.nl • 22 september 2021SPORT

De Kwakel - Op donderdag 9 
september trapte de BVK in het 
vertrouwde Dorpshuis De Quakel na 
de lange corona-onderbreking af voor 
een nieuw seizoen. Voorzitter Nico 
Koning heette in zijn welkomst-
woordje een aantal nieuwe leden 
welkom en maakte melding van leden 
die afscheid hadden genomen, vaak 
vanwege hoge leeftijd, een enkele 
keer om andere redenen.
In de bridgeloze periode zijn helaas 
ook 4 leden overleden waarvan een 
aantal al meer dan 30 jaar lid was. 
Gerard de Kuijer, Huub van Beem, Ria 
van Zuylen en Marjan v.d. Broek, we 
zullen ze missen. Met een indrukwek-
kende minuut stilte werden zij 
herdacht. Hierna was het woord aan 
onze nieuwe wedstrijdleider Hans 
Selman en werd gestart met een 
avondje vrij bridgen zonder conse-
quenties voor een stand. Deze week 
ging het weer ‘om het echie’ in de 1e 
ronde van de keukentrapcompetitie 
(deze heeft te weinig avonden om 
van een laddercompetitie te kunnen 
spreken, vandaar) . DE paren waren 
zonder aanziens des persoons door 
elkaar gehusseld, zodat elke lijn paren 
bevatte van diverse vermeende speel-
sterktes, wat tot �inke verschillen 
leidde. In wat de ‘A’ lijn werd genoemd 
werd de 1e 1e plaats van dit seizoen 
opgeëist door een in ere herstelde 
combinatie die de laatste 5 jaar van 

de vorige eeuw een waar bridge-
schrikbewind voerde, te weten Jaap 
en André Verhoef met een score van 
61,81%. De ook nieuw gevormde 
combinatie Riet Doeswijk- Gerbrand 
van Nigtevegt startte uitstekend met 
een 2e plaats met 57,64%. De al wat 
langer samen spelende Helen Conijn 
en Hans Broers completeerden de top 
3 met 52,78%. In de ‘B’ lijn waren de 
verschillen wat kleiner. Corrie en Ruud 
van der Peet werden hier toch wel wat 
verrassend 1e met 58,33%, waarmee 
zij het paar dat zij aan hun laatste tafel 
tro�en, het nieuw gevormde paar 
Nelly Vork - Rita Ritzen, nipt voor 
(57,64%). Met Rita is gelijk de persoon 
genoemd die een eind maakte aan 
het eerder genoemde schrikbewind. 
Nico Koning en Jan Streng bleven 
keurig in het spoor met 53,33%. De ‘C ‘ 
lijn kende een bizarre uitslag. Afgete-
kend 1e werden Sonja en Hans 
Selman met 70,83%!!! De nummers 2, 
Matty en Kees Overwater scoorden 
maar liefs 12,5% lager om dus op een 
toch zeer fraaie 58,33% uit te komen. 
De nummers 3 eindigden op opnieuw 
respectabele afstand op 50,69% : Bea 
en Ted Verdegaal. Overigens is er bij 
de BVK weer ‘ruimte’ voor nieuwe 
leden. Wilt u eventueel een cursus 
volgen om u dit boeiendste aller 
kaartspelen eigen te maken, neem 
dan contact op met 
leerkomgabridgen@gmail.com.

Bridge Vereniging De Kwakel

De Kwakel - Afgelopen zondag is het 
najaar-blok van de stokstaartjes weer 
begonnen en wat een feestje was 
dat. Kinderen uit groep 1 en 2 
kwamen in de ochtend naar de 
hockeyvelden van Qui Vive (gelegen 
aan de Vuurlijn) om daar in groepjes 
allerlei leuke hockeyspelletjes te 
doen. Veel kinderen waren vorig 
seizoen ook al geweest maar voor 
meerdere kinderen was het ook hele-
maal nieuw. Een aantal begon daar-
door wat verlegen maar dat was na 
de warming up bij iedereen wel 
verdwenen. Ook hadden de kinderen 
in tegenstelling tot vorig seizoen 
publiek, want ouders mochten weer 
gezellig blijven kijken. Gelukkig deed 
het weer ook weer goed mee dus dit 
alles zorgde voor een gezellige 1e 

training. De stokstaartjes coördina-
toren waren voor velen ook bekend. 
Vorig seizoen zijn Angad en Lisette 
begonnen om de jongste kinderen 
van de club te laten ervaren hoe leuk 
hockey is en ook dit seizoen gaan zij 
hiermee door. Zij worden hierbij 
geholpen door meerdere jeugdtrai-
ners die zelf in de B- of C lijn 
hockeyen. Het najaarsblok bestaat 
net als voorgaande blokken uit 8 trai-
ningen waarbij de kinderen spelen-
derwijs leren hockeyen. De training 
duurt een uur en wordt iedere week 
gezamenlijk afgesloten door gezellig 
met elkaar wat te drinken. Sommige 
kinderen kregen er na de eerste trai-
ning al geen genoeg van en gingen 
op het oefenveld, na wat gedronken 
te hebben, nog even verder 

hockeyen. De zondagochtend begint 
met deze trainingen dus op een 
gezellige, sportieve manier.

Wedstrijden
Verder kon er na a�oop ook nog 
gekeken worden naar wedstrijden. Zo 
waren onder andere Heren 2, Dames 
1 en Heren 1 op veld 1 actief met hun 
eerste competitiewedstrijden (thuis), 
die gelukkig dit seizoen weer 
gehouden mogen worden. Ook op de 
zaterdagen is dit het geval en het is 
aan alle spelers te merken hoe blij ze 
hier mee zijn. Ook voor ouders/
verzorgers/opa’s en oma’s is het �jn, 
dat zij nu weer, na bijna een heel 
seizoen niet te hebben mogen kijken, 
daar nu weer mogen staan om hun 
(klein)kinderen te kunnen zien spelen.

Stokstaartjestraining weer van start bij Qui Vive

Uithoorn - Zondag 19 september 
hebben ongeveer 70 deelnemers 
meegedaan aan de Ready2Race 
wedstrijd bij UWTC. Laagdrempelige 
wedstrijden waar ook deelnemers 
met weinig ervaring aan mee konden 
doen. En er reden dus ook coaches 
mee die onderweg aanwijzingen 
gaven en aan de eerste helft van de 
wedstrijd het tempo aangaven. Het 
was een succes en zeker voor herha-
ling vatbaar. 

Veteranen
Afgelopen weekend hebben de 
UWTC renners Leen Blom, John 
Tromp en Guus Zantingh weer volop 
kunnen koersen bij de veteranen. In 
Dordrecht werd Guus Zantingh bij de 
70+ tweede. En John Tromp werd bij 
de 60+ derde. Zondag waren de 
renners op de Nedereindseberg, in 
Nieuwegein aan de start. Bij de 70+ 
werd Guus Zantingh vierde en Leen 
Blom 14e. In de wedstrijd voor de 
60+ werd veel aangevallen. Met 6 
man aan de leiding gingen ze de 
�nale in. En met een derde plaats 
stond John Tromp beide dagen op 
het podium. 

MTB wedstrijd Amerongen
Zaterdag 18 september was er een 
marathon mtb wedstrijd in 

Amerongen waar een paar UWTC 
leden aan mee hebben gedaan. Bij 
de 60 km wedstrijd deden ruim 300 
mannen mee. Bas de Bruin en Bart de 
Veer hadden zich al snel vooraan in 
het wedstrijd geweld gemengd. En 
uiteindelijk reden zij in de kopgroep 
van 10 renners. De winst was voor 
Bas de Bruin uit Uithoorn en Bart de 
Veer wist er een mooie 3e plaats uit 
te slepen. Bij de dames reed Rebecca 
Cornelisse naar de 17e plaats.
Mark Touwen waagde zich aan de 90 
km wedstrijd en reed daar naar de 
69e plaats van de 345 deelnemers. 

Kortenhoef
Zondag 19 september reden Bart de 
Veer en Menno van Capel na bijna 2 
jaar weer een KNWU wegwedstrijd. 
25 rondes en een totaal van 80 km 
wedstrijd stond er voor hun 
programma. Bart en Menno mengde 
zich beide in de diverse premie-
sprints en waren vooral aan het 
begin van de koers goed actief in de 
wedstrijd. Bart werd 21e en Menno 
45e. Eerder op de dag had jeugdlid 
Joël van Capel al bij cat 2 gereden. 
De jeugd reed een kort stratenpar-
cours door een woonwijk en dat is 
weer een hele andere ervaring dan 
op een clubparcours. Voor Joël een 
12e plaats. En bij cat 7 deden Stijn 

Ready2Race succesvol bij UWTC

van de Hoorn en Kars van Hattem 
mee. Voor Stijn van der Hoorn z’n 
eerste wedstrijd buiten het bekende 
clubparcours. Na een actieve 
wedstrijd werd Stijn heel knap derde 
en Kars werd 10e. 

Ronde van Gelderland
19 september heeft Jytte Timmer-
mans haar eerste KNWU wedstrijd 
van dit jaar gereden in Beekbergen 
(de ronde van Gelderland). In de 
massasprint werd Jytte 15e. Hiermee 
was ze het derde meisje. En kreeg 
een mooie beker als herinnering. 
Henk de Jong reed op zaterdag naar 
een mooie 2e plaats in Scherpenzeel. 

Nieuwelingen
De nieuwelingen Mike Derogee, Rens 
Grömmel, Lars Hopman en Jens 
Versteeg waren afgelopen zaterdag 
al vroeg afgereisd naar Philippine 
voor de omloop van de Braakman. 
Het is een omloop van tien kilometer 
en met zo’n 20% kasseien. De 
jongens koersen goed mee. Uitslag 
Rens 19e, Jens 36e, Mike 64e en Lars 
werd helaas eerder door de jury uit 
de wedstrijd gehaald..

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 24 
september organiseert Koos weer 
een gezellige klaverjasmiddag in 
dorpshuis “ de Boei” Kerklaan 32 
in Vinkeveen. De grote zaal is 
open om 13.00 uur en het 
kaarten begint om 13.30 uur 
precies. Het is een gezellig evene-
ment met heel veel leuke prijzen.

Klaverjassen K.D.O.
De Kwakel - Organiseert: open 
klaverjaswedstrijden. Dinsdag 28 
september 20.00 u in de KDO 
kantine Inschrijven vanaf 19.30 is 
de kantine open. Vele leuke 
prijzen we spelen 4 partijen deze 
avond. Elke partij leuke prijzen te 
winnen. Tot ziens op dinsdag 28 
september in de KDO- kantine.

Uithoorn - Aanstaande zondag 26 
september vindt de tweede editie 
plaats van Uithoorns Mooiste Fiets-
tocht. Deze recreatieve �etsrit die elk 
najaar gereden wordt, staat dit keer 
op de kalender met nieuwe routes op 
de afstanden van 20, 40 en 85 km. Na 
het voorgaande succes van de gezel-
lige �etstocht besloot de Uithoornse 
Wieler Trainings Club dit jaar door te 
pakken en de deelnemers te verrassen 
op nieuwe trajecten langs plassen en 
polders. Daarnaast is een extra spor-
tieve afstand van 85 km voor meer 
getrainde (race)�etsers aan het 
programma toegevoegd. Uithoorns 
Mooiste Fietstocht is voor elkeen die 
van �etsen houdt. Van jong tot oud, 
op stads�ets, race�ets of elektrische 
�ets, iedereen is welkom. Langs de 
routes staan enthousiaste UWTC leden 
op een verzorgingspost met fruit en 
fris en geven zij een stempel op de 
routekaart. Elke volle stempelkaart 
wordt na a�oop in de kantine beloond 
met een fraaie herinnering. Daar is op 
het terras dan volop gelegenheid om 
onder het genot van frisdrank en een 
snack gezellig na te praten.

Inschrijving en start
De start van de �etstocht op zondag 
26 september 2021 is tussen 09:00 en 
12:00 uur vanuit de sportkantine van 
UWTC aan de Randhoornweg 90 te 

Uithoorn waar ook de inschrijving 
plaatsvindt. De routes zijn uitgezet op 
basis van �etsknooppunten. ‘s 
Morgens bij de starttafel in het club-
gebouw kunnen deelnemers met hun 
smartphone de QR code scannen en 
volgen de route via Fietsknoop 
eenvoudig via de telefoon. Ter onder-
steuning hebben vrijwilligers van 
UWTC bij afslagen en cruciale plekken 
eigen herkenbaar rode pijlen opge-
hangen. Desgewenst zijn de knoop-
puntnummers ook op papier verkrijg-
baar. Een verzoek aan uithoornsewie-
lertrainingsclub@gmail.com voor een 
GPX-track wordt ook gehonoreerd.

Fiets mee!
Tevoren inschrijven voor de �etstocht 
is niet nodig. Deelnemers kunnen op 
26 september ‘s morgens nog 
besluiten om mee te doen. 
Deelnemers aan de lange afstand 
vertrekken tussen 09:00 en 10:00 uur 
de overige twee afstanden van 20 en 
40 km tussen 10:00 en 12:00 uur 
vanuit het clubgebouw van UWTC op 
Sportpark Randhoorn. Deelname is € 4 
voor de 20 en 40 km afstand en € 5 
voor de 85 km. Kinderen tot 12 jaar 
zijn gratis. Dit is inclusief duidelijk 
uitgepijlde routes, verzorging 
onderweg, gratis app uitleg, een 
route/ stempelkaart en een unieke 
herinnering voor elke deelnemer.

Uithoorns Mooiste Fietstocht
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Wilnis – Zaterdag was het dan einde-
lijk zover , het 50 jarig bestaan van 
Veenland gymnastiek kon gevierd 
worden. Het was nu dubbel feest bij 
Veenland gymnastiek. Het 50 jaar 
bestaan werd gevierd met een sport-
instuif voor alle kinderen uit de 
Ronde Venen en daarna het jubileum 
van trainster Anja die al 25 jaar 
lesgeeft bij Veenland. Om 14.00 
stroomde de eerste kinderen binnen 
en ze bleven maar binnenstromen. 
Ongeveer 75 kinderen hebben zich 
uitgeleefd op de stormbaan, de 
tumblingbaan, hebben gepuzzeld, 
blikken gegooid, geklommen en 
geklauterd over kasten, over de brug, 
elkaar met ballonnen van de balk af 
geslagen. Het was een grandioos 
feest. Na a�oop kregen ze allemaal 
een lekkere beker popcorn mee. 
Daarna was er nog de verrassing voor 
Juf Anja. Zij werd in het zonnetje 

gezet door de vrijwilligers , juryleden, 
familie en bestuur van Veenland. Zij 
kreeg een weekendje weg aange-
boden met zakgeld en een mand 
met lekkere dingen en een mooie 
bos bloemen.

Vijftig jarig bestaan Veenland 
Gymnastiek

Mijdrecht - Zaterdag 18 september 
stond de eerste thuiswedstrijd op het 
programma voor Atlantis 2. De 
tegenstander was EKVA 3 uit Almere. 
Een bekende ploeg, vorig seizoen 
had er ook al een ontmoeting plaats 
gevonden en Atlantis wist deze toen 
te winnen. Atlantis had een doel voor 
ogen, ook deze wedstrijd weer 
winnend af te sluiten. Vanaf minuut 1 
waren de ploegen gewaagd aan 
elkaar en de stand is de hele 
wedstrijd gelijk opgegaan. Atlantis 
heeft gestreden tot het einde maar 
wist helaas niet de punten in Mijd-
recht te houden. De eindstand was 
17-18.
De opdracht was om gelijk fel en 
scherp aan de wedstrijd te beginnen. 
Het was echter EKVA die de score 
opende en ervoor zorgde dat er 
binnen 2 minuten al een stand van 
0–2 op het scorebord stond. Vanaf 
dat moment werd Atlantis wakker 
geschud en zette de aanval in. Er 
werden mooie aanvallen opgezet en 
de verdediging stond goed werk te 
verrichten. Na 9 minuten spelen was 
de stand omgebogen naar de kant 
van Atlantis: 5-3. EKVA was niet voor 
niets dat stuk uit Almere komen 
rijden en vocht zicht terug in de 

wedstrijd. Er werd gerust met een 
stand van 9–10.

Peptalk
Na de peptalk van coach Peter van 
der Wel in de rust kon Atlantis er 
weer tegenaan. Het was
wederom EKVA die als eerst een 
doelpunt wist te maken en zelfs hun 
voorsprong wist te vergroten naar 
9-14. Atlantis moest hier wat aan 
gaan doen en dat deden ze ook. Het 
publiek ging achter de ploeg staan 
en dit resulteerde in mooie aanvallen 
waar een strafworp uit kwam en 
benut werd. De inhaalslag werd 
ingezet. De 11–14 was een prachtig 
afstandsschot en de 12-14 een mooi 
uitgespeelde korte kans. EKVA 
verbrak de �ow van Atlantis door 
weer verder uit te lopen naar 12- 16. 
Atlantis bracht nog 2 wissels in het 
veld en gaf niet zomaar op. Met nog 
maar 3 minuten op de klok was de 
stand weer gelijk: 16-16. De spanning 
sloeg bij beide teams toe. Wie zou er 
met de 2 punten vandoor gaan. EKVA 
wist snel twee doelpunten te maken 
en Atlantis wist er nog een korte kans 
in te gooien, helaas �oot de scheids-
rechter de wedstrijd af bij een stand 
van 17-18.

Atlantis 2 strijdend ten onder

Zoë van Dasler legt aan voor 4-1

Vinkeveen - De veldkorfbalcompe-
titie begon zaterdag 11 september. 
De Vinken speelde haar eerste 
wedstrijd uit in Vleuten. Daar was 
tegenstander Fiducia te sterk, de 

punten bleven bij een 19-12 einduit-
slag bij de thuisploeg achter. Afge-
lopen zaterdag was De Vinken meer 
succesvol. Het bezoekende Luno 
werd met 16-6 teruggestuurd naar 

De Vinken boekt eerste 
overwinning

Linschoten. De eerste Vinkenaanval 
met Zoë van Dasler, Emese Kroon, 
Jerom Stokhof en Rutger Woud was 
in de eerste helft viermaal trefzeker. 
Zoë van Dasler werd dagtopscoor-
ster. Zij scoorde al voor rust twee-
maal van afstand, uit een vrije bal en 
vanaf de strafworpstip. Ook de 
tweede aanval van de Kindermode-
huisploeg met Eva Hemelaar, Mariska 
Meulstee, Levi Kroon en Jelle Mul 
kwam keurig tot scoren: twee 
afstandstre�ers van Levi Kroon en 
een kansje onder de korf van Mariska 
Meulstee. Hiermee konden de Vinke-
veners met een 7-4 voorsprong de 
thee opzoeken. In de tweede helft 
ging het eveneens voorspoedig. 
Door goed voor elkaar te werken en 
door zelf sterk te verdedigen bouwde 
het Suiteteam de voorsprong 
gestaag verder uit. Met doelpunten 
van Rutger Woud, Jerom Stokhof, 
Emese Kroon, Jelle Mul (2x), Eva 
Hemelaar en nog eens Zoë van 
Dasler, Levi Kroon en Mariska Meul-
stee liep de thuisploeg uit naar een 
comfortabele, maar zeer verdiende 
voorsprong van 16-6. 

De Ronde Venen - Het schaken bij 
vereniging Denk en Zet is weer van 
start gestaan. Na min of meer de 
stukken een jaar in de doos te 
hebben laten zitten is de eerste 
competitie ronde weer gespeeld. 
De opkomst was nog wel zeer laag 
maar na bijna 2 jaar van corona peri-
kelen mag dit niet vreemd genoemd 
worden. Kampioen van seizoen 
2019-2020, Jeroen Vrolijk liet door de 

partij tegen Cees Samsom duidelijk 
zien het schaken nog niet verleerd te 
zijn, een nette winst was zijn deel. 
Overige partijen: Stefan Rijsbergen-
Thierry Siecker 1-0, Jan de Boer- 
Johan Voskamp 1-0.

Cursussen
Met ingang van 12 oktober wordt er 
bij voldoende, minimaal 5, deelname 
gestart met 2 schaakcursussen. Een 

Schaakvereniging Denk en Zet 
start jeugdcursus

voor de jeugd, hierin leert men in 10 
lessen alle regels van het schaakspel 
en kan men echt een partijtje spelen. 
Tijdstip: Dinsdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur, Locatie de Boei te Vinke-
veen. Kosten € 50,- inclusief lesmate-
riaal. Opgeven kan bij Henk Kroon; 
Tel. 06-12185845 of Cees van Houten 
06-49907655. Of via e-mai: denz-
jeugd@gmail.com. Naast deze cursus 
wordt er ook een cursus aangeboden 
voor senioren die of willen leren 
schaken of beginner zijn en hun 
niveau willen verbeteren. Uiteraard 
zijn de dames ook van harte welkom.

Keeper Martijn

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 
speelde Hertha tegen HSV. De 
verwachtingen waren hoog 
gespannen na dat spetterende begin 
2 weken geleden en dat maakte 
Hertha waar. Binnen tien minuten 
lagen er twee in bij de tegenstander. 
Vincent en Mika als doelpuntenma-
kers. Hierna kreeg Hertha het wat 
moeilijker. Op het middenveld en 
achterin moesten alle zeilen worden 
bijgezet om HSV van zich af te 
houden. Een paar minuten voor de 
rust kwam de 2-1 en vlak daarna 
stopte de Hertha keeper een mooi 
schot van HSV. Na de rust schoot 
Hertha uit de startblokken en binnen 
een minuut maakte Ryan er 3-1 van. 

Maar HSV liet niet over zich heen 
lopen en scoorde 3-2 uit een corner. 
Kort daarna zette Ryan Mika met een 
prachtige pass door het midden voor 
de keeper en dat was 4-2. 
Chaotisch
Het laatste half uur werd het chao-
tisch achterin bij Hertha. Na een fout 
van Hertha maakte HSV 4-3 en HSV 
bleef komen. HSV liep elke keer 
dwars door de defensie van Hertha 
maar daar was Marijn op z’n post. 
Met een stuk of vier fantastische 
reddingen hield hij z’n team op de 
been. Toch maakte Hertha de 5-3 na 
een assist van Niels die door Rico 
werd binnengetikt. Kort voor het 
eind scoorde ook HSV nog 5-4 en de 

Doelpunt rijke pot in Vinkeveen

spanning steeg naar grote hoogte. In 
de allerlaatste minuut werd Mika na 
een doorbraak neergelegd in het 
strafschopgebied. Niels schoot de 
penalty perfect binnen. Einduitslag 
6-4 voor Hertha.

Uithoorn - De derde oefenavond trok 
zes en twintig paren die geleidelijk 
aan het bridgekunstje weer te pakken 
beginnen te krijgen. 
In de A- lijn werd dat aangetoond 
door Stenny & Herman Limburg die 
als eersten lieten zien met 61,74% 
alles weer onder controle te hebben. 
Ook Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter komen met 59,41% als tweede 
in de buurt van hun oude niveau. Op 
drie eindigden Cora de Vroom & Jan 
Egbers met 56,01% en dat verwijst 
eveneens naar de tijden van weleer. 
Geke Ludwig & Margo Zuidema 
volgden op de voet met 55,52%. Op 

enige afstand schaarden Janny 
Streng & Johan Le Febre met 51,63% 
en Francis Terra & Jaap Ludwig met 
51,11% zich in deze rij der promi-
nenten. De B- lijn liet een kopgroep 
van zestig procenters zien. Richard 
van den Bergh & Tim Vader-Glas 
voerde deze aan met 67%, ondanks 
dat ze even kopje onder gingen met 
een danig mislukte klein- slempo-
ging. Ria Verkerk & Wim Röling 
werden tweede met 65,22% en Elisa-
beth van den Berg & Jan Bunnik 
lieten zien met hun 63,17% ook bij de 
top te behoren. An Greven & Gijs de 
Ruiter werden met 58,70% de 

Bridgeclub De Legmeer subtopper en Hans Elias & Rob Fasten 
haalden met 51% rond nog net het 
plaatselijk nieuws door zo bij de 
beste helft te eindigen. Volgende 
keer gaat het echter “om het echie”, 
dan begint na anderhalf jaar eindelijk 
weer de competitie. Wilt u daar ook 
aan mee gaan doen en uw bridge-
kunst wellicht naar ongekende 
hoogten laten stijgen, of wilt u 
gewoon een avond gezellig kaarten 
met een afzakkertje aan de zevende 
tafel, kom dan spelen bij Bridgeclub 
De Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Het Buurtnest 
Arthur van Schendellaan 59 in 
Uithoorn. 
Voor alle inlichtingen het secretariaat: 
e-mail gerdaschavemaker@live.nl.

Uithoorn - Schermschool Tréville, van 
Uithoornaar Pascal Kenter, was het 
afgelopen weekend zeer succesvol 
op de Nederlandse jeugd kampioen-
schappen (NJK). Pascal was, verdeeld 
over de zaterdag en de zondag, met 
een kleine 20 deelnemers afgereisd 
naar Alkmaar. Met in totaal 6 
medailles waarvan 2 gouden (Michael 
Dijkstra bij de cadetten en Koen 
Walet bij de junioren), bleek het een 
zeer succesvol weekend. In een 
compleet nieuwe out�t waren de 
Trévillers dan ook letterlijk en �guur-
lijk dominant aanwezig.  Pascal die 10 
jaar geleden besloot om een fulltime 
schermschool te starten, heeft deze 
inmiddels laten uitgroeien tot de 2 na 
grootste schermvereniging van 
Nederland. Hij is daarmee een van de 
weinige schermprofessionals in 
Nederland. Het voordeel is dat hij al 

zijn tijd in de trainingen en de 
wedstrijden van zijn pupillen kan 
steken.    Pascal, die zelf in zijn jeugd 
meervoudig Nederlands kampioen 
werd, bracht de afgelopen jaren al 6 
maal een Nederlandse titel mee naar 
zijn school en begint daarmee als 
pedagogisch geschoolde schermer 
een naam van kampioenenmaker op 
te bouwen.   Naast deze mooie 
successen, is meer dan 80% van de 
leden, recreatief bezig. Eenvou-
digweg omdat schermen, naast een 
zeer leuke sport, een sport is waarin 
– voor de meesten op het eerste 
gezicht niet direct zichtbaar – je alles 
terug vindt: conditie, techniek, 
tactiek, kracht, individueel, team.  
Schermen is een snelle en spectacu-
laire sport voor jongens en meisjes. 
Meer weten of een proe�es? Kijk eens 
op www.schermschool-treville.nl. 

Uithoornaar Pascal Kenter zeer 
succesvol op Scherm-NJK





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 nieuws-
feiten 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 kun-
nen 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 waar-
bij 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.

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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Voor veel starters was er lange tijd hoop op een nieuwbouwwoning bij 
het Spoorpark in Mijdrecht. Op 16 september werden eindelijk de prijzen 
bekend gemaakt. Dit was waar veel starters al de hele zomer naar 
uitkeken. Eindelijk weer eens een kans op een betaalbare nieuwbouw 
koopwoning. Die hoop werd dus op 16 september definitief de bouw-
grond in geboord. Voor veel starters werd de deur met een harde klap 
voor hun neus dichtgesmeten, want dit zijn geen koopprijzen voor star-
ters. Als dit het beleid is kunnen we maar één conclusie trekken, namelijk 
dat er in De Ronde Venen geen koophuis voor starters te vinden is en dat 
een massale woonramp opkomst is, met alle gevolgen van dien! Dit is 
echt onacceptabel en er moet snel iets gebeuren. Het is tijd voor actie! 

Dood spoor(park) 
De bouw van verschillende koopwo-
ningen bij het Spoorpark was hoop-
gevend, echter de onheilspellende 
vooruitzichten zijn voor veel starters 
werkelijkheid geworden nu de prijzen 
bekend zijn gemaakt. Na de absurde 
prijzen die bij de laatste fase van de 
Maricken werden gevraagd werden 
de starters wederom verrast met 
prijzen die voor de gewone starter 
onbetaalbaar zijn. De al zo geringe 
bouwgrond met potentie voor star-
terswoningen gaat wederom aan de 
neus van de starter voorbij. Starters 
zitten dus nog steeds in de Ronde 
Venen op een dood spoor. 

Veel gehoord excuus
Een veel gehoord excuus in De 
Ronde Venen is dat er te weinig 
bouwgrond is om aan de woonwens 
te voldoen van al die wanhopige 
starters, die graag in hun geboorte-
plaats willen blijven wonen. Als we 
de beleidsmakers moeten geloven zit 
allerlei wet en regelgeving het 
gewenste woonbeleid (betaalbare 
woningen voor starters) behoorlijk in 
de weg. Er mag namelijk alleen 
binnenstedelijk gebouwd worden. 
Simpel uitgelegd is er in onze kernen 
heel weinig bouwgrond beschikbaar 
waar huizen gebouwd mogen 
worden. 

Pas het beleid aan!
Met een beetje empathie naar de 

mensen die verantwoordelijk zijn 
voor het woonbeleid zou je dan 
kunnen denken dat zij daar ook niets 
aan kunnen doen. Hoewel je ook zou 
kunnen zeggen, wordt het niet eens 
tijd dat de beleidsmakers zich niet 
steeds maar blijven verschuilen 
achter ,vaak achterhaalde, wet en 
regelgeving. Is het zo langzamer-
hand niet eens tijd dat er bij de 
(lokale) overheid iemand op staat die 
de boel wakker gaat schudden om 
het woonbeleid heel snel te laten 
aanpassen. Dit is nodig voordat er 
echt grote sociale problemen gaan 
ontstaan? 

Gebruik bouwgrond goed!
Aanpassing van beleid is één tip die 
we voor de beleidsmakers hebben. 
Maar als er dan bouwgrond binnen-
stedelijk is moet je wel huizen laten 
bouwen voor starters en niet alleen 
maar voor mensen met een hele 

dikke portemonnee. Om met de 
woorden van Johan Cruij� te spreken 
zeggen wij dan “Da’s logisch”. Maar 
als we nu de prijzen zien die men 
durft te vragen bij het nieuwbouw-
project bij het Spoorpark in Mijdrecht 
dan kunnen we de historische tekst 
van Louis van Gaal beter gebruiken 
namelijk “Ben ik nou degene die zo 
slim is, of ben jij nou zo dom? 

“Mooie” woorden wethouder
Even terug naar het Spoorpark. Wat is 
dit een verschrikkelijke teleurstelling 
geworden voor veel starters. 
Wethouder Rein Kroon gaf nog niet 
zo lang geleden in deze krant hoop 
voor de starters met de woorden : 
“Door de mix van koop- en huurwo-
ningen komt hier een wijk met 
woningen in diverse prijsklassen voor 
onze inwoners. Dat is precies wat we 
als gemeente voor ogen hebben”. We 
kunnen ons nu afvragen of de 

De volle trein met starters gaat het station Spoorpark Mijdrecht met een rotgang voorbij

Koophuizen bij Spoorpark 
te duur voor Starters

wethouder niet weet wat een starter 
kan betalen of dat hij de starters niet 
ziet als inwoners? En als dit is wat de 
gemeente voor ogen heeft dan is het 
voor de starters tijd voor actie! Want 
dan is er nog wat uit te leggen op het 
gemeentehuis. 

Spoorpark niet betaalbaar 
voor Starters 
We mogen nu we de prijzen weten 
toch wel zeggen dat het Spoorpark 
niet betaalbaar is voor de starters. De 
starters zijn hier dus echt vergeten 
en in de steek gelaten. Het zijn echt 
belachelijk hoge prijzen. Natuurlijk 
roept men dan dat dit de markt-
prijzen zijn. De vraag is of je daar in 
mee moet gaan dit helpt dus niet om 
die marktprijs naar beneden te 
krijgen. Nee dit drijft de prijzen van 
bestaande woningbouw nog verder 
omhoog. Dat is namelijk wat de 
marktwerking doet. 

Zelfs geen keuken voor die prijs
Het is ook bijna lachwekkend, als het 
niet zo triest was, dat we op de 
website dat er voor dat geld nog niet 
eens een keuken bij zit . Met een 
wervende tekst wordt aangegeven 
dat je samen met een keukenboer uit 
Utrecht je eigen keuken mag 
uitkiezen. Ja prachtig allemaal, maar 
beetje jammer dat je deze dan wel 
zelf nog even moet afrekenen. Een 
rijtjeshuis komt dan grofweg op een 
half miljoen eurootjes. Wie kan dit als 
starter betalen? 

Voor wie zijn deze huizen?
Natuurlijk zijn er mensen die dit best 
wel kunnen betalen. En de tekst op 
de website van de makelaar dat “als 
er 1 kandidaat voor een bouw-
nummer is, de woning aan die 
persoon wordt toegewezen” lijkt ons 
een beetje naïef. Ook voor deze dure 
woningen zullen kopers in de rij 
staan. Maar wie staan er in die rij? 
Waarschijnlijk mensen die hun oude 
huis met veel winst voor een hoge 
prijs hebben verkocht aan een 
starter. Mensen uit Amstelveen, 
Utrecht of Amsterdam? Zij worden in 
ieder geval wel gelokt door de mooie 
plaatjes van de Vinkeveense plassen 
in de brochure en website. Onze 

eigen inwoners weten dat die 
plassen toch echt nog wel een stukje 
verderop in onze gemeente liggen. 
Voor weinig starters zal de mogelijk-
heid geboden worden om ook in de 
rij te gaan staan om mee te mogen 
doen aan de loting. De hypotheek-
verstrekker zal ze snel uit de droom 
helpen dat zij dit soort bedragen niet 
kunnen krijgen. 

Een gemiste kans
Kortom dit is weer een gemiste kans 
om in De Ronde Venen huizen te 
bouwen voor Starters. Hoe moet het 
nu verder voor de starters? Het is 
duidelijk dat dit een groot probleem 
aan het worden is. Gezinnen worden 
ontwricht door spanningen van 
kinderen die veel te lang thuis 
wonen, kinderwensen kunnen niet 
vervuld worden, jonge inwoners 
vertrekken naar elders en de vergrij-
zing ligt op de loer, depressiviteit 
onder jongeren steekt de kop op 
door een gebrek aan toekomstper-
spectief en vast nog veel meer 
ellende wat ons boven het hoofd 
hangt met alle (zorg)kosten en 
sociale problemen die dit tot gevolg 
zal hebben. Dit is meer dan alleen 
een woonprobleem! 

Tijd voor actie
Het is nu echt tijd voor actie om star-
ters aan een woning te helpen!
Er moet nu echt iets gaan gebeuren 
anders gaat het echt mis. Landelijk 
was er al een woonprotest, maar ook 
in De Ronde Venen moeten wij als 
inwoners in actie komen. 
Hoe? We horen graag of u een idee 
heeft wat we kunnen doen om dit 
megaprobleem te gaan oplossen. 
Stuur een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

App-groep starters
Inwoners Voor Inwoners (IVI) hebben 
vorige week een oproep gedaan om 
ons als inwoners te verenigen en IVI 
heeft een app-groep gemaakt om in 
actie te komen. Ook delen we in die 
app-groep allerlei belangrijk woon-
nieuws uit De Ronde Venen. Binnen 
een paar dagen kwamen er meer dan 
100 aanmeldingen. Dus doe mee en 
wordt ook lid van onze app-groep 
voor starters. Stuur een e-mail met 
uw naam en uw telefoonnummer 
naar info@inwonersvoorinwoners.nl

Tijd voor actie om starters aan 
een woning te helpen!




