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Vijf ondernemers winnen 
lunch met Mona Keijzer

Elk jaar staat de gemeente De Ron-
de Venen op de Dag van de Onder-
nemer stil bij de inzet van hun on-
dernemers. Ze vieren die dag het 
ondernemerschap en bedanken 
de ondernemers voor hun durf en 
doorzettingsvermogen. Dit jaar 
koos de gemeente, vanwege de 
coronacrisis, voor een wat meer 
sobere aanpak. Dit keer bood de 
gemeente, vijf ondernemers, die 
het afgelopen jaar een speciale 

bijdrage leverden aan het onder-
nemersklimaat binnen De Ronde 
Venen, een lunch aan met staats-
secretaris Mona Keijzer. Tijdens de-
ze lunch is er alle gelegenheid om 
met elkaar te praten over de toe-
komstplannen van het midden- en 
kleinbedrijf. De lunch vindt plaats 
vrijdag a.s.

De gelukkige
Deze topondernemers zijn gese-

lecteerd omdat ze: andere onder-
nemers hielpen, innovatief omgin-
gen met de coronacrisis of een bij-
zondere bijdragen leverden aan de 
lokale maatschappij. De gelukkige 
zijn: Karin Wateler van Verbinding 
werkt, Vincent Schuijt van Jumbo 
Vinkeveen, Jos Honing van Feka, 
Frank Tulp van Het Rechthuis en 
Jeroen Vergouw van Het Chocola-
dehuisje. Jeroen was zo verrast dat 
hij op facebook schreef: “Iedereen 
die mij genomineerd heeft, enorm 
bedankt. Normaal eet ik elke dag 
lekkere frietjes, ik hoop dat onze 
lieve Staatssecretaris Mona Keijzer 
daar ook van houdt” 

De Ronde Venen – Vrijdag a.s. zullen vijf Rondeveense onderne-
mers, tijdens een coronaproef ingerichte Lunch, in gesprek gaan 
met Staatssecretaris Mona Keijzer. Deze ondernemers zijn ‘uitver-
koren’ door nominaties van Rondeveense bewoners. 

18 november 2020

ADVERTEREN?
IN DE

 INFORMATIE:
� 0297-581698
� 06-53847419
� VERKOOPMIJDRECHT@
 MEERBODE.NL

KORT NIEUWS:

Geen stroom
Mijdrecht - De hele wijk met 
postcode 3641 in Mijdrecht 
zat zondagavond of zon-
der stroom. Of hadden wel 
stroom, maar geen tv of in-
ternet. En het duurde ook 
nog aardig lang. Netbeheer-
der Stedin had grote moeite 
het defect op te lossen. Rond 
19.45 uur viel de stroom uit 
en ruim tweeënhalf uur la-
ter was de boel nog niet in 
orde. “De exacte locatie van 
de storing was lastig te tra-
ceren”, schreef Stedin in een 
tweet. “Dus zijn extra metin-
gen nodig. Dit kost helaas 
tijd. Maar er wordt hard ge-
werkt om de stroomlevering 
zo spoedig mogelijk te her-
stellen.” Uiteindelijk had ie-
dereen rond 23:50 uur weer 
stroom. Nieuwe Meerbode  DE K
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Wilnis: Omg. Burg. Padmosweg (200 kranten)
Mijdrecht: Algemene bezorgers
Uithoorn: Omg. Zijdelweg, Kloosterhof (250 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

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

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

BEZOEK NU ONZE KERSTSHOW
VERWONDERLAND TER AAR!

openingstijden
MA T/M VR
ZATERDAG
ZONDAG

9:00
9:00

10:00

- 20:00
- 17:30
- 17:00

VERRUIMDE

openingstijden

BEZOEK NU ONZE KERSTSHOW
VERWONDERLAND TER AAR!

VERRUIMDE

TUIN 
WINTERKLAAR?
DUIZENDKNOOP
WEG 

Hoe kunnen we u 
als ondernemer het 
be� e faciliteren?

Laat het ons weten en vul 
de MKB vragenlij�  in
Scan de QR-code om naar de vragenlij�  te gaan gemeente De Ronde Venen

Wethouder Rein Kroon

1355-0022 teaser advertentie nieuwe meerbode 131x70mm Def.indd   1 05-11-20   11:07

Scouts bezorgen kerst-
kaarten voor een prikkie
De Ronde Venen - December is al 
druk genoeg! Dus gaan de scouts 
van de Jan van Speyk en Eliboe 
weer voor jou/u op pad om je/
uw kerstkaarten te bezorgen. Dit 
doen zij voor maar 50 cent per 
kaart in Mijdrecht, Wilnis, Vinke-
veen, Waverveen en De Hoef. De 
scouts hopen er weer een fl inke 
klus aan te hebben, want het is 
natuurlijk een leuke inkomsten-
bron voor de groep! En zeg nou 
zelf, een echte kaart is toch altijd 
nog veel leuker dan een What-
sappje of een mailtje, zeker in de-
ze rare Coronatijd. 

Hoe het werkt
Het is heel simpel: er is een groot 
aantal inleveradressen verspreid 
door de gemeente. Daar kan de 
post vanaf zaterdag 28 november 
18.00 tot zondag 13 december 
18.00 worden ingeleverd. Stop 
alle geadresseerde kaarten die 
je wilt versturen en het verschul-
digde bedrag in één grote enve-
lop. Vermeld daarop jouw naam 
en telefoonnummer. De envelop 
mag vervolgens gewoon door 
de brievenbus bij een van de in-
leveradressen. Je herkent de-
ze aan een kerstpost-poster ach-

ter het raam. De scouts verwer-
ken alle post, doen er een scou-
tingstempel op en bezorgen al-
le post uiterlijk 24 december. Met 
de opbrengst van deze actie kan 

het onderhoud van het gebouw 
en materiaal bekostigd wor-
den. Daarmee kunnen zee, ook 
in 2021, met alle leden het scou-
tingspel leuk en veilig blijven spe-
len. De scouts hopen dat de actie 

een nog groter succes wordt dan 
vorig jaar! Alle informatie over de 
kerstbezorgdienst van de Jan van 
Speyk en Eliboe is ook na te lezen 
op www.janvanspeykgroep.nl en 
www.eliboe.nl. 

Inleveradressen
Je kunt je kerstpost inleveren bij de Scouts op de Oosterlandweg 2-b 
in Mijdrecht of Bonkestekerweg 3 in Vinkeveen (alleen tijdens ope-
ningstijden). 
De overige inleveradressen (met een poster voor het raam) zijn: 
De Hoef:  De Hoef Oostzijde 28
Mijdrecht:  Brunel 21, Buitenkruier 12, Beltmolen 14, 
 Boezemmolen 18, Ambachtsherensingel 14, Agaat 24, 
 Watersnip 20, Midrethstraat 45, Dubloen 32, 
 De Lindeboom 11a (Dierenspeciaalzaak Van Zuijlen).
Vinkeveen: Proosdijland 17, Bloemhaven 4, Wulpenlaan 25, 
 Rietveld 30, Baambrugse Zuwe 19, Meerkoetlaan 58.
Waverveen:  Hoofdweg 14, Kreekrug 17
Wilnis:  Burg. Fernhoutlaan 3, Burg. Van Baaklaan 4, 
 Raaigras 3, Langhuis 2, Stationsweg 11, 
 Dorpsstraat 4 (Fietsenwinkel Smit).
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 31.650

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

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

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

Apotheek Vinkeveen, 
Tuinderslaantje 3, 3645 EX 
Vinkeveen, 0297-262 033. Open: 
ma. t/m vr. 8.00-17.30 u.

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

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

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

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

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

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

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m do. 
8.30-18.00 u., vr. 8.30-20.00 u., za. 
9.00-17.00 u.

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

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

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF Bewonersplatform: “Knelpunten 
verbeteren verkeerstructuur Vinkeveen” 
De Ronde Venen - Onlangs pu-
bliceerde de gemeente haar plan-
nen om de overlast van verkeer in 
Vinkeveen te verminderen. Daar-
bij zal de mogelijkheid worden 
onderzocht om de verkeersstruc-
tuur te verbeteren door het be-
staande wegennet aan te pakken. 
Dit betekent dat wegen zoda-
nig moeten worden aange-
past dat een deel van het ver-
keer wordt gestimuleerd om via 
de Mijdrechtse Dwarsweg en de 
N212 naar de N201 te rijden. 
Een andere onderzoeksvariant 
betreft het invoeren van een-
richtingverkeer op de Kerklaan 
en Herenweg richting de N201 
en het aanleggen van een nieu-
we weg ten noorden van de Juli-
analaan met eenrichtingsverkeer 
in de tegenovergestelde richting. 

Het bewonersplatform InVinke-
veen ziet een fors aantal knel-
punten bij de voorgestelde va-
rianten. “De genoemde ideeën 
zijn zowel omvangrijk als ingrij-
pend en kostbaar”, zegt platform-
lid Wim Smit.  
 
Centrumplan
In de ‘Structuurvisie De Ronde 
Venen 2030’ werd op basis van 
de karakteristieken van Vinke-
veen de toekomstige ontwikke-
ling naar dorp aan de plassen en 
het recreatieve hart van De Ron-
de Venen uiteengezet. In het 
‘Centrumplan Vinkeveen‘ is dat 
nader uitgewerkt in een integra-
le opzet van het gehele gebied 
tussen de Baambrugse Zuwe en 
de Kerklaan en van plassen tot 
ringvaart. Ten aanzien van het 

verkeer is vastgesteld dat de He-
renweg verkeersluw zou moeten 
worden en de ontsluiting van Vin-
keveen gerealiseerd zou worden 
via een verbeterde aansluiting op 
de N201. 
Belangrijk argument was daar-
bij dat het verkeersaanbod op de 
Herenweg en Kerklaan te groot 
is voor het wegprofiel, waarbij er 
naast de bereikbaarheid van de 
winkels ook ruimte moet blijven 
voor wandelaar en fietser. 
  
Verkeersplan
Volgens InVinkeveen is het voor-
liggende verkeersplan geen ge-
schikt alternatief voor het oor-
spronkelijke centrumplan en slaat 
de Gemeente de verkeerde weg 
in. “Het plan gaat ogenschijnlijk 
uit van een verdiepte N201 on-
der de Herenweg door. Dat is ech-
ter niet het voorstel zoals dat bij 
de Utrechtse Staten ligt”, zo licht 
Smit toe. “Indien de provincie de 
verdiepte aanleg wil overwegen 
lijkt een forse financiële bijdrage 
van de gemeente logisch. Een al-
ternatief lijkt een gelijkvloerse ro-
tonde, die in feite ongeveer on-
der het huidige viaduct komt te 
liggen. In praktische zin lijkt ons 
dat geen eenvoudige opgave.”    
Andere door InVinkeveen ge-
noemde knelpunten zijn de ge-
dwongen sloop van woningen, 
het realiseren van een druk kruis-
punt nabij een school, beperk-
te bereikbaarheid van winkels en 

verder verlies aan groen en par-
keerplaatsen. “Wij erkennen het 
verkeersvraagstuk. Naast alle an-
dere vraagstukken die om een 
oplossing vragen. Wij zijn ons er 
ook terdege van bewust dat al-
leen het leveren van commentaar 
gemakkelijk is. 
Echter, dit voorstel levert helaas 
geen echte bijdrage aan de uit-
dagingen waar Vinkeveen voor 
staat. We gaan dan ook graag 
met de gemeente in gesprek over 
mogelijke, aanvaardbare en voor-
al toekomstgerichte oplossingen. 
Beter ten halve gekeerd, dan ten 
hele gedwaald”, aldus Smit.  

Creativiteit in Corona tijd
Uithoorn - Corona. De wereld lag 
stil maar mensen kwamen in be-
weging. Op verschillende manie-
ren. Werd u ook creatief in coro-
na? Heeft u: een schilderij ge-
maakt?, mooie tekeningen?
een leuk breiwerkje?, een boek 
of verhaal geschreven? Of  uw 
buurtgenoten verrast met een 
maaltijd?  Al deze creativiteit wil 
participe graag in beeld gaan 
brengen en levend houden via 
rondreizende exposities in 2021. 
Deel u verhaal of creatie. 
Zij ontvangen uw verhaal en/of 
creatie graag:
•	 via	 email:	 m.sintenie@partici-

pe.nu 

•	 Per	 post	 naar:	 Wijkcentrum	
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 
1422 DT Uithoorn, onder ver-
melding van Creativiteit in co-
rona. 

•	 Afgeven	in	een	van	onze	loca-
ties op maandag t/m woens-
dag en vrijdag in de ochtend, 
ter attentie van de wijkcoach. 

De expositie zal vanaf februari af-
wisselend op verschillende loca-
ties te bezichtigen zijn. 
Heeft u vragen, kunt u contact 
opnemen met wijkcoach Moni-
que Sintenie: 06-22385098. www.
participe-amstelland.nu/creatie-
fincorona

Uitvaartonderneming
De Witte Roos gaat 
verder als Day to Day
Uithoorn - De Witte Roos is een 
bekende naam in de regio Am-
stelveen en Uithoorn. In 2018 
heeft Day to Day uitvaartbegelei-
ding De Witte Roos overgenomen 
van Francisca Stoffels. De zussen 
Daisy en Daniëlle zijn de gezich-
ten achter Day to Day. 
Nieuwe naam, vertrouwde ser-
vice Day to Day is een moderne 
en toegankelijke uitvaartonder-
neming. De Witte Roos heeft nu 
dan wel een nieuwe naam en an-
der gezicht, de goede service is 
gebleven. Tijd is voor de zussen 
van Day to Day een belangrijke 
factor in de periode vlak na het 
overlijden van een dierbare. Alles 
draait om het begeleiden van fa-
milies in die periode. Met oprech-
te aandacht en zonder op de klok 
te kijken. 

Afscheidsruimte in Uithoorn
Day to Day heeft ook de af-
scheidsruimte in Uithoorn over-
genomen van De Witte Roos. De-
ze locatie heeft een huiselijke 
sfeer. Over de inrichting hiervan 
is goed nagedacht. De zussen 
wilden hiermee de best moge-

lijke vervanging bieden van een 
thuisopbaring. Nabestaanden 
krijgen een eigen sleutel waar-
mee ze 24 uur per dag naar bin-
nen kunnen. Het is mogelijk om 
de ruimte in te richten met per-
soonlijke spullen zoals bijvoor-
beeld foto’s. 
In de relaxte sfeer van de af-
scheidsruimte voelen families 
zich al snel op hun gemak. Dit is 
een waardevolle ervaring tijdens 
de emotionele periode rondom 
een uitvaart. 

Alles onder één dak
Day to Day staat nabestaanden 
bij die net een dierbare zijn ver-
loren. Van het opbaren tot aan de 
uitvaartceremonie en praktische 
hulp na het overlijden. 
De zussen benadrukken dat het 
laatste afscheid plaats kan vinden 
op diverse locaties. Nabestaan-
den weten niet altijd dat zij niet 
vastzitten aan een uitvaartcen-
trum. Een uitvaartceremonie kan 
bijvoorbeeld ook georganiseerd 
worden in de eigen tuin of het fa-
voriete restaurant van de overle-
dene. 

Alles wat bij een uitvaart komt kij-
ken onder één dak, net als bij De 
Witte Roos het geval was. Dai-
sy en Daniëlle hebben er uiter-
aard hun eigen draai aan gege-
ven: “Onze betrokkenheid en oog 
voor detail stellen ons in staat om 
een uniek afscheid te creëren. 
Een dienst die recht doet aan uw 
overleden dierbare. 
Wij vinden het belangrijk dat fa-
milies de tijd krijgen om afscheid 
te nemen. En dat in die periode, 
zoveel als wenselijk, zorg uit han-
den wordt genomen.” 

Bekend in en met de regio
Zowel De Witte Roos als Day to 
Day zijn gevestigde namen in on-
ze regio. Daisy en Daniëlle onder-
houden nauwe contacten met de 
lokale kerken, horeca, crematoria 
en begraafplaatsen. Bij de organi-
satie van een uitvaart kunnen zij 
snel met deze partijen schakelen 
om alles goed te regelen. Naast 
Amstelveen en Uithoorn is Day to 
Day actief in de regio Amsterdam 
en gemeente De Ronde Venen, 
maar ook uitvaartwensen buiten 
deze regio zijn bespreekbaar.
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HOE GAAT HET NU MET ...
Alweer bijna negen maanden geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastge-
steld. Een onzekere periode en al zijn de cijfers nu ietsjes beter, het ziet er niet naar uit dat we er 
echt snel vanaf zullen zijn. Veel ondernemerszijn de eerste klap amper te boven of de tweede 
kwam er weer aan. En nu maar hopen dat we met elkaar ons verstand blijven gebruiken en  er 
geen derde komt. Veel ondernemers vrezen voor hun voortbestaan en roeien met de riemen die 
ze hebben. Hoe Staan de zaken ervoor in Mijdrecht, Uithoorn, Wilnis, Vinkeveen, De Kwakel, De 
Hoef en Amstelhoek? We maken de komende weken een (telefonisch)rondje langs diverse be-
drijven om te horen welk eff ect deze coronacrisis tot nu toe heeft op hun activiteiten en hoe ze er 
mee omgaan. We nemen om de week drie ondernemers. Deze week zijn dit: Boekhandel Mond-
ria en Smit Schoenen uit Mijdrecht, Alexanderhoeve Kaas en Noten (winkelcentrum Amstelplein 
Uithoorn). Heeft u bedrijf(je) in deze regio en heeft u behoefte uw verhaal te doen? Neem gerust 
contact met ons op: 06-53847419

Met de eerste golf vlogen de boeken over de 
toonbank bij de Mijdrechtse boekhandel Mond-
ria. Vooral luchtige en vrolijke genres bleken in 
trek te zijn. Voor de reisgidsen was nu juist geen 
animo met de landsgrenzen op slot. Ook naar 
schoolartikelen bleek een grote vraag te zijn zo-
als schriften. Dit had te maken met het thuison-
derwijs dat een periode van ruim 8 weken duur-
de. Voor de Kinderboekenweek bezocht Nelie al-
tijd de scholen, maar daarvoor werd dit jaar een 
andere oplossing bedacht. Een spaarsysteem. 
Met de scholen maakte zij afspraken om bakken 
klaar te zetten met alle kinderboeken. De kinde-
ren kwamen dan samen met familieleden naar de 
winkel om een boek uit de bak te kopen. De bon 
van de aankoop ging in een bak speciaal voor de 
school van het kind en dat werd aan het einde 
van de actie allemaal opgeteld. Scholen bleken 
hier veel profi jt van te hebben. “Wat dit jaar heel 
erg geholpen heeft is de actie ‘Koop lokaal’. De ge-
meente heeft dit geïnitieerd. Zo werd er een op-
roep gedaan aan de inwoners om vooral lokaal te 
kopen en niet online. Dat heeft de mensen echt 
naar alle winkeliers in het dorp gebracht.” 

Tweede golf
Nelie merkt op dat het met de tweede coronagolf 
meer moeite kost voor de consument om zich 
aan alle maatregelen te houden. “Er wordt wel 
afstand gehouden, maar soms beginnen men-
sen gesprekken midden op de looproutes. Daar 
spreek je hen op aan en velen vatten dat goed op 
en een ander weer wat minder. Wij proberen al-
lemaal goed te handelen. Je wast je handen stuk 
en we dragen maskers. Ik raad iedereen aan om 
vooral afstand te houden en met zo min mogelijk 
tegelijk te komen.”

In 2016 vierde de schoenenwinkel het 80-jarige 
bestaan. Tijdens dat bestaan zijn er veel mooie 
momenten voorbij gekomen, maar ook moeilijke 
in tijden van crisis. Als derde generatie Smit heeft 
Jacqueline eveneens veel meegemaakt, maar dit 
uitzonderlijke jaar omschrijft zij als één van de 
zwaarste jaren op werkgebied. Toch kan zij dit an-
ders bekijken. Het biedt een stimulerende uitda-
ging om het 100 jarige jubileum te bereiken. Het 
ervaren van nederigheid en een stuk zelfrefl ectie. 
“Ik bekijk het per dag aan en tel mijn zegeningen 
als een paar schoenen wordt verkocht. Ik waar-
deer de mensen die nu toch komen en je een hart 
onder de riem steken. Net als bij de andere win-
kels hier, want dat houdt het dorp leefbaar. Het 
brengt je terug naar de basis.” Grotendeels wordt 
er thuis gewerkt en het bezoeken van publieks-
evenementen komt nauwelijks aan bod dit jaar. 
Dat kan Jacqueline zien aan de verkoop van de 
soorten schoenen die het nu goed doen. Slof-
fen en wandelschoenen gaan als zoete broodjes 
over de toonbank, terwijl geklede schoenen op 
de plank blijven liggen.

Onvoorspelbaar
Doordat het onvoorspelbaar is hoelang corona 
grip blijft houden, brengt dit extra moeilijkheden 
met zich mee bij het bestellen van collecties. “In 
januari ga ik de nieuwe wintercollectie inkopen 
voor het volgende winterseizoen. De vraag is of 

deze in trek zal zijn. Niet bestellen kan ook niet, 
want mocht alles snel opgang komen sla ik weer 
de plank mis. Toch is het mooie van schoenen dat 
je kunt specialiseren. Momenteel wordt veel onli-
ne besteld, alleen ontbreekt daar een stukje ser-
vice. Ik help mensen met speciale maten en ik ben 
ook gespecialiseerd in kinderschoenen. Er ont-
staat een hele generatie die op ‘internet’ schoe-
nen lopen, met alle gevolgen van dien. Je moet 
altijd passen, want een maat kan per merk an-
ders uitvallen. Collega’s waren vanwege de ‘onli-
ne’ concurrentie gestopt met de verkoop van kin-
derschoenen. Voor mij blijkt dit juist een gat in de 
markt te zijn. Ik ontvang klanten van ver buiten 
deze regio zelfs! Je hebt een lange adem voor no-
dig, maar linksom of rechtsom gaat er toch weer 
een deur open. Alleen moet je goed zoeken naar 
die deur!”

Met de eerste golf vlogen de boeken over de 
toonbank bij de Mijdrechtse boekhandel Mond-
ria. Vooral luchtige en vrolijke genres bleken in 
trek te zijn. Voor de reisgidsen was nu juist geen 
animo met de landsgrenzen op slot. Ook naar 
schoolartikelen bleek een grote vraag te zijn zo-
als schriften. Dit had te maken met het thuison-
derwijs dat een periode van ruim 8 weken duur-
de. Voor de Kinderboekenweek bezocht Nelie al-
tijd de scholen, maar daarvoor werd dit jaar een 
andere oplossing bedacht. Een spaarsysteem. 
Met de scholen maakte zij afspraken om bakken 
klaar te zetten met alle kinderboeken. De kinde-
ren kwamen dan samen met familieleden naar de 
winkel om een boek uit de bak te kopen. De bon 
van de aankoop ging in een bak speciaal voor de 
school van het kind en dat werd aan het einde 
van de actie allemaal opgeteld. Scholen bleken 
hier veel profi jt van te hebben. “Wat dit jaar heel 
erg geholpen heeft is de actie ‘Koop lokaal’. De ge-
meente heeft dit geïnitieerd. Zo werd er een op-
roep gedaan aan de inwoners om vooral lokaal te 
kopen en niet online. Dat heeft de mensen echt 
naar alle winkeliers in het dorp gebracht.” 

Tweede golf
Nelie merkt op dat het met de tweede coronagolf 
meer moeite kost voor de consument om zich 
aan alle maatregelen te houden. “Er wordt wel 
afstand gehouden, maar soms beginnen men-
sen gesprekken midden op de looproutes. Daar 
spreek je hen op aan en velen vatten dat goed op 
en een ander weer wat minder. Wij proberen al-
lemaal goed te handelen. Je wast je handen stuk 
en we dragen maskers. Ik raad iedereen aan om 
vooral afstand te houden en met zo min mogelijk 
tegelijk te komen.”

Alexanderhoeve Amstelplein 
in Uithoorn

In 2016 vierde de schoenenwinkel het 80-jarige deze in trek zal zijn. Niet bestellen kan ook niet, 

Smit Schoenen in Mijdrecht

Boekhandel Mondria in Mijdrecht

Thijs van Uden start een 
Escape Room
Mijdrecht – Van je passie je be-
roep maken. Dat past goed bij 
Thijs van Uden. Begonnen bij de 
lokale media in De Ronde Venen 
en voormalig cameraman voor 
omroep BNNVARA. Thijs heeft zijn 
levensmotto opnieuw toegepast 
bij een andere hobby van hem. 
De liefhebber van escaperooms 
heeft namelijk vanaf 1 oktober jl. 
zijn eigen ‘ultieme escape-erva-
ring’ geopend onder de naam ‘Es-
cape Mijdrecht’. 

Het roer om
Op het eerste gezicht klinkt 
het als een drastische verande-
ring. Van cameraman naar es-
caperoom-ondernemer. Toch ligt 
dit in het verlengde van wat Thijs 
het liefst doet: Entertainment ver-
zorgen. 
“Meer dan een jaar geleden zijn 
de ideeën begonnen en deze zijn 
concreet geworden begin maart 
van dit jaar. Dat was net het mo-
ment dat de handen niet meer 
geschud mochten worden van-
wege corona. Maar het huurcon-
tract van het pand was getekend 
en ik kon niet meer terug. Laatst 
kwam een bezoeker uit Rotter-
dam die aan mij vertelde: Als je 
deze periode nu overleefd dan 
haal je het zeker als corona weer 
onder controle is. En dat is abso-
luut de bedoeling,” vertelt hij over 
het begin van zijn nieuwe avon-
tuurlijke onderneming.

Wat is een Escape Room?
Als je de naam ‘Escape Room’ let-
terlijk vertaalt krijg je ‘ontsnapka-
mer’, maar het is een misvatting 
dat het een één of andere ont-
snapping-act betreft zoals van de 
legendarische illusionist Houdini. 
Het gaat om een interactief spel 
binnen een ruimte waarbij een 
groep mensen samen puzzels, 
raadsels en uitdagingen ontdek-
ken en proberen op te lossen bin-
nen een bepaalde tijd. Meestal 
moet dit binnen een uur worden 
voltooid. Thijs: “De meest fanatie-
ke groepen hebben niet heel lang 
nodig, terwijl een andere groep 
bijna een uur nodig heeft om te 
kunnen ontsnappen. Maar dat is 
bijzaak, want uiteindelijk draait 
het om een plezierige ervaring 
met elkaar!” 

Mocht men midden in een puz-
zel vastlopen, dan is opgeven 
nog niet nodig. Tips en hints wor-
den door een begeleider omge-
roepen, mocht het voorkomen 
dat de radeloze bezoekers met 
de handen in het haar zitten. Een 
kamer bij Escape Mijdrecht kan 
door maximaal zes bezoekers 
worden bezocht. “Bij een groter 
aantal dan zes zal de speel erva-
ring minder zijn. Dan is er te wei-
nig te doen voor iedere deelne-

mer. Dat is gewoon zonde. Per-
soonlijk vind ik het leuker om in 
een team van vier te spelen. Ieder 
heeft dan zijn eigen taak toebe-
deeld gekregen bij het oplossen 
van de puzzels. Anderen zweren 
weer bij spelen in duo’s, maar dat 
vind ik zelf echt verschrikkelijk! 
Uiteraard is dat bij ieder iets per-
soonlijks,” geeft Thijs lachend toe. 
Met de huidige coronamaatrege-
len is vier personen het maximum 
aantal dat is toegestaan in een ka-
mer. De uitzondering op deze re-
gel zijn huishoudens. Tevens is de 
bar momenteel gesloten door de 
gedeeltelijke lockdown.

Alleen
Zakelijk staat Van Uden er al-
leen voor, maar op het creatie-
ve vlak heeft hij veel ondersteu-
ning gehad van vrienden. De ma-
ten waarmee hij samen veel es-
caperooms heeft bezocht, wa-
ren zijn ideale sparringpartners 
om de verschillende kamers van 
zijn eigen ‘Escape Mijdrecht’ vorm 
te geven. Zowel bij het beden-
ken van de thema’s als de puzzels 
voor de ruimtes. Thijs: “Je kunt Es-
cape Room concepten kopen, 
maar wij zijn dat zelf van A tot Z 
gaan ontwerpen. Wat voor the-
ma’s willen wij? Hoe gaan we de 
ruimte aankleden? Wat gaan de 
spelers daar doen en welke puz-
zels moeten zij oplossen? En hoe 
manoeuvreren de spelers zich 
door het verhaal heen? Dat heb-
ben wij in ongeveer een half jaar 
bedacht. Niet fulltime overigens, 
dat waren een aantal avonden sa-
men met elkaar.” 

Het Koninkrijk
Bij het betreden van de eerste 
ruimte van deze kamer stuiten de 
bezoekers op een gesloten op-
haalbrug naar een kasteel. Een 
helper van de verdwenen kas-
teelheer smeekt hen om hulp. 
Een duistere heerser heeft name-
lijk bezit genomen van zijn troon 
en de inwoners van het koninkrijk 
gaan er onder gebukt. Door het 
oplossen van de puzzels kan het 
kasteel worden betreden en de 
juiste wapens verkregen om het 
kwaad te verdrijven. “Deze kamer 
is wat makkelijker, voor bezoe-
kers die geen of weinig ervaring 
hebben met escaperooms. Ook 
voor kinderen vanaf 11 jaar is de-
ze kamer geschikt voor een fan-
tastische escape ervaring.”

ISS Black Out
Deze kamer is voor de meer ge-
vorderde bezoekers. De eer-
ste ruimte van de kamer stelt 
een spaceshuttle voor. Daarmee 
wordt de bezoeker met mede-
astronauten richting het ruimte-
station ISS gelanceerd. Na de lan-
cering komt men in de tweede 

ruimte van de kamer, waar men 
belangrijke missies moet vol-
tooien. In het station worden al-
lerlei opdrachten uitgevoerd en 
ruimteproeven gedaan. Maar zo-
als de titel van de kamer al sug-
gereert, het is belangrijk om het 
hoofd koel te houden wanneer 
de missie net iets anders verloopt 
dan men verwacht... “Het is lastig 
om een geloofwaardig ruimtesta-
tion neer te zetten. Om dat voor 
elkaar te krijgen heb ik samenge-
werkt met een decorbouwer die 
voor grote attractieparken als de 
Efteling en Toverpark heeft ge-
werkt. Hij heeft naar aanleiding 
van onze plattegronden, puzzels 
en wensen een mooi ontwerp ge-
maakt en grotendeels gebouwd.”

Binnenkort
Beginnen met twee kamers zou 
binnen de wereld van de es-
caperooms als ambitieus kunnen 
worden gezien. Thijs kijkt daar an-
ders tegenaan: “Dat is vanuit de 
wetenschap gedaan dat de klei-
nere escaperooms meestal om-
vallen, juist omdat zij maar één 
kamer hadden. Daarnaast, als ik 
de ervaringen van mijn vrienden 
en mij als Escape Room liefheb-
bers meeneem, bezoek je een ka-
mer maar één keer. Je weet na-
melijk al hoe de puzzels werken, 
waardoor je elders een ande-
re Escape Room gaat bezoeken. 
Gasten die van ver komen willen 
met een langere reis ook een lan-
gere ervaring hebben bij het be-
zoek. Dat kan met twee kamers. 
Zo trek je dus niet alleen mensen 
uit Mijdrecht en de directe omge-
ving aan, maar uit het hele land.” 
Thijs van Uden is nog niet tevre-
den met twee kamers. Over een 
paar maanden verwacht hij na-
melijk nog twee nieuwe kamers 
te openen. Een tipje van de sluier 
wil hij wel onthullen: “Bij de eer-
ste kamer wordt het ruime sop 
gekozen op koers naar een ei-
land met een verborgen schat. 
Dat wordt een kamer die ook heel 
goed met kinderen gespeeld kan 
worden. En bij de andere kamer 
stuit je wellicht op een verlaten 
Maya tempel na een tocht door 
de jungle.” 
Afhankelijk van de versoepeling 
van de huidige coronamaatrege-
len, zal Escape Mijdrecht hoogst-
waarschijnlijk de deuren weer 
openen vanaf donderdag 19 no-
vember a.s.

Escape Mijdrecht, is gevestigd 
aan de Dorpsstraat 37A (voor-
malige Duo Sport, etage boven 
Zeeman). Openingstijden: Dins-
dag: 16.00 uur - 23.00 uur, Wo & 
do: 9.30 uur - 23.00 uur, Vr & za: 
9.30 uur - 1.00 uur, Zondag: 12.00 
uur - 23.00 uur. Mail info@escape-
mijdrecht.nl
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Balans bewaren tussen inwoner, verblijfsrecreant en ondernemer

De Ronde Venen wil verblijfsrecreatie 
gematigd laten groeien
De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen heeft veel te bieden 
aan haar bezoekers. Denk aan 
de Vinkeveense Plassen, het his-
torische centrum van Abcoude, 
de forten of het open en groene 
karakter van het buitengebied. 
Naast inwoners die graag in de ei-
gen gemeente recreëren en dag-
recreanten van buiten, bezoeken 
ook de zogeheten ‘verblijfsrecre-
anten’ de gemeente. Zij slapen er 
1 nacht of meer. Dit zorgt mede 
voor werkgelegenheid, levendig-
heid en omzet in de winkelgebie-
den en horecagelegenheden. Wie 
is die verblijfsrecreant, wat zoekt 
die in gemeente De Ronde Ve-

nen en hoe kunnen recreatieon-
dernemers hier op inspelen zon-
der daarbij de balans uit het oog 
te verliezen? Dit en meer staat in 
de Visie verblijfsrecreatie van ge-
meente De Ronde Venen 2030.

Ambitie
Wethouder Recreatie Alber-
ta Schuurs: “Samen met inwo-
ners en toerisme- en recreatie-
ondernemers werkten wij afgelo-
pen jaar aan een inspirerend toe-
komstbeeld voor verblijfsrecrea-
tie in onze gemeente. De gedeel-
de ambitie is het aantal overnach-
tingen gematigd te laten groeien 
(gemiddeld 3% per jaar tot 2030). 

Essentieel is dat het karakter van 
de verschillende deelgebieden 
binnen de gemeente behouden 
blijft, en dat er aandacht is voor 
de balans tussen het landschap, 
inwoners en bezoekers. Welke ty-
pen verblijfsrecreant passen het 
beste bij onze gemeente, en in 
wat voor accommodatie verblij-
ven zij graag? Deze visie biedt 
concrete uitgangspunten om ini-
tiatieven voor verblijfsrecreatie 
aan te toetsen. Deze visie is nieuw 
voor de gemeente.”

Plassen
Stijlzoeker, Rustzoeker en Zaken-
toerist zijn typen verblijfsrecrean-

ten die het beste passen bij ge-
meente De Ronde Venen. Zij pas-
sen bij het karakter van de 3 deel-
gebieden op het gebied van re-
creatie: het Plassengebied van 
Vinkeveen, het Buitengebied van 
de gemeente en het dorp Abcou-
de en omgeving. In de visie staan 
uitgangspunten voor de ontwik-
keling van accommodaties voor 
verblijfsrecreatie met aanvullen-
de uitgangspunten voor 5 speci-
fi eke verblijfsvormen: recreatie-
parken, drijvende recreatiever-
blijven voor overnachting, parti-
culiere verhuur, camperplaatsen 
en vrijkomende agrarische be-
bouwing. Het college heeft de 
Visie verblijfsrecreatie. Nota toe-
komstbeelden verblijfsrecreatie 
De Ronde Venen 2030 op 12 ok-
tober vastgesteld. En legt de visie 
nu voor aan de gemeenteraad. 
De verwachting is dat de raad de-
ze visie bespreekt in de vergade-
ring van 15 december.

LEZERSPOST

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak 
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te infor-
meren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat al-
le mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens 
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze 
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen 
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender 
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of 
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de in-
houd. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Fietsen afvoeren.. 
de oplossing!

Over de peperdure dubbele 
fi etsenstalling bij het busstation 
in ons dorp Mijdrecht is al heel 
wat commentaar geleverd en 
gepubliceerd. In de editie van 
de verleden week  verschenen 
Nieuwe Meerbode schreef een 
ouder van een 15 jarige scho-
liere die haar fi ets ook in deze 
stalling weg moest zetten dat 
hij het er niet mee eens was dat 
de Gemeente (eindelijk!!) wilde 
overgaan tot het afvoeren van 
verkeerd gestalde fi etsen en dat 
dezen tegen betaling van €.10,- 
op een verzamelpunt weer kon-
den worden opgehaald. Als ver-
goelijking van zijn standpunt 
voerde hij aan dat het toch wel 
“moeilijk” was voor zijn doch-
ter om haar fi ets in de boven-
liggende laag van de stalling 
te krijgen en...ja ja...dat de fi et-
senstalling  niet was uitgerust 
voor het stallen van fi etsen met 
die fi etskratjes welke zo popu-
lair zijn bij de huidige jeugd.  
Je moet maar durven. Voor het 
eerste argument kan ik nog 
enig begrip opbrengen , maar 
voor het tweede absoluut niet. 
Een fi ets koop je als standaard 
vervoermiddel ZONDER kratje 
en als je je stalen ros wil pimpen 
met zo’n boodschappenberg-
plaats,  dan is dat je eigen ver-
kiezing.  Niet meer en niet min-
der. Je kunt niet van een fi et-
senstalling-fabrikant verwach-
ten dat hij met deze modegril  
rekening houdt.Over een poos-

je is er wel weer wat anders. Zij-
wieltjes of achteruitkijkspiegels 
bijvoorbeeld.? Bovendien zou , 
volgens diezelfde klagende ou-
der, het voor de huidige jeugd 
te zwaar zijn om de fi ets in het 
bovenste rek te krijgen... Als dát 
zo was, dan zou er nagenoeg 
geen enkele plek in de boven-
laag bezet zijn. Grote kul dus. 
Vanwege het ingezonden stuk-
je in deze krant van verleden 
week heb ik 3 dagen op rij in de 
ochtend op de “plaats delict” de 
boel geobserveerd.
Conclusie ? Met of zonder fi ets-
kratje worden nog steeds zon-
der enige gêne fi etsen gewoon 
neergepleurd ( excuus voor de 
uitdrukking) naast de fi etsen-
rekken waar ( toen ) zeker de 
helft van debeschikbare plaat-
sen ongebruikt bleven. Ik sta 
dus volledig achter de door de 
Gemeente te nemen maatrege-
len,  maar die zullen wel weer in 
het gebruikelijke pappen en na-
thouden verzanden want, beste 
lezer, handhaven is bij ons ge-
meentebestuur nog steeds een 
heel vies woord. 
Met andere woorden,  geen 
vriendelijke  verzoekjes meer 
op stickers , maar gewoon al-
les wat er op een bepaalde tijd 
in de ochtend nog naast de vrije 
plekken van de stalling  staat  
AFVOEREN!!

C.N.H. van Dijck.
Mijdrecht

Vermist
•	 1667658,	 9-11-2020,	 Kat,	 Bentje,	 kater,	 gecastreerd,	 Europe-

se	korthaar,	Cypers	rood	met	wit	onder	de	neus,	op	de	kin,	en	
kaaklijn.	Bentje	heeft	geen	tanden,	en	vergeleken	met	andere	
katten	vrij	grote	platte	pootjes.	Conincksmeer,	Vinkeveen.

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

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

Uitnodiging online ideeënavond Groen aan de Buurt

Samen bedenken en 
samen doen, in het groen
De Ronde Venen - Loopt u al een tijdje rond met ideeën of wensen 
voor een groenere wijk? Doe dan mee met de ideeënavond van 
Groen aan de Buurt - De Ronde Venen! In het project Groen aan 
de Buurt gaan bewoners aan de slag om zelf hun buurt groener en 
aantrekkelijker te maken. Op maandag 30 november aanstaande 
vindt de eerste ideeënavond plaats. De bijeenkomst wordt online 
gehouden en begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Tijdens de ideeënavond staat 
groen in en om De Ronde Venen 
centraal. Hoe kan het groener en 
aantrekkelijker? Wat wilt u graag 
(terug) zien in het landschap? 
Heeft u al ideeën die u graag wilt 
uitvoeren? Daarnaast laten we u 
een aantal inspirerende voorbeel-
den zien van groene initiatieven 

uit De Ronde Venen en voorbeel-
den van projecten uit Utrechtse 
gemeenten die het traject al eer-
der doorliepen. De voorbeelden 
die aan bod komen en de idee-
en die u kunt aanleveren, passen 
allemaal binnen de thema’s land-
schap, biodiversiteit, cultuurhis-
torie, educatie en beleefbaarheid. 

Samen
Groen aan de Buurt is een pro-
gramma van Landschap Erfgoed 
Utrecht, IVN Utrecht en de Na-
tuur en Milieufederatie Utrecht. 
Zij organiseren en begeleiden 
het Groen aan de Buurt-proces 
in De Ronde Venen samen met 
de gemeente. Waterschap Am-
stel Gooi en Vecht is partner van 
het project. Wethouder Kiki Ha-
gen (Openbare Ruimte) is en-
thousiast over Groen aan de 
Buurt: ‘’U woont niet voor niets in 
een Groene Hart-gemeente. Een 
groene omgeving ziet er mooi uit 
en is goed voor onze gezondheid, 

leefklimaat en de biodiversiteit. 
Groen zorgt er bovendien voor 
dat er minder hittestress en wa-
teroverlast is. Groen aan de Buurt 
biedt u de mogelijkheid om sa-
men met uw buurt of buren onze 
gemeente nog een stukje groe-
ner te maken. U krijgt advies en 
een budget om samen aan de 
slag te gaan!’’ 

Samen bedenken én doen 
Groen aan de Buurt is een DOE-
project. Het is niet alleen beden-
ken, maar vooral ook doen. Na 
de ideeënavond is er een twee-
de bijeenkomst op maandag 14 
december. Op deze avond kiezen 
de bewoners welke van de aan-
gedragen ideeën we als project 
gaan realiseren. Diverse werk-
groepen worden gevormd die 
samen aan de slag gaan om de 
ideeën tot uitvoering te brengen. 
Gemeente De Ronde Venen en de 
provincie Utrecht hebben geld 
beschikbaar gesteld voor Groen 
aan de Buurt. Werkgroepen kun-
nen daardoor ook snel aan de 
slag met een eigen budget. Ook 
krijgen zij ondersteuning bij het 
omzetten van hun idee naar een 
project met concrete activiteiten. 

Initiatieven
Groen aan de Buurt staat open 
voor ideeën en initiatieven uit alle 
kernen van de Ronde Venen. Het 
streven is een mooie spreiding van 
projecten door de hele gemeente. 
Waar er uiteindelijk Groen aan de 
Buurt-projecten van de grond ko-
men, is afhankelijk van de idee-
en van inwoners. We nodigen al-
le inwoners uit de gemeente daar-
om van harte uit voor de ideeë-
navond. U kunt zich aanmelden 
via www.ivn.nl/provincie/utrecht/
aanmelden-online-ideeenavond-
groen-aan-de-buurt-de-ronde-
venen. Vervolgens ontvangt u een 
link en de instructies om deel te 
nemen. De eerste ideeënavond 
duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Bent 
u hier ook bij? Noteer deze avond 
dan alvast in uw agenda! Meer in-
formatie over Groen aan de Buurt 
vindt u op www.groenaande-
buurt.nl.

Bewonersinitiatieven voor een groenere gemeente

Maatschappelijke 
begeleiders gezocht

Uithoorn - Ook in deze bijzonde-
re tijd is VluchtelingenWerk Uit-
hoorn hard op zoek naar maat-
schappelijk begeleiders die ons 
leuke team in Uithoorn komt ver-
sterken. Ondanks de maatrege-
len vindt VluchtelingenWerk het 
belangrijk dat nieuwkomers een 
eerlijke start krijgen in Uithoorn. 
De locatie is opnieuw ingedeeld 
waardoor we op een veilige ma-
nier kunnen werken. Maatschap-
pelijk begeleiders ondersteunen 
nieuwkomers in de gemeente 
Uithoorn om zichzelf te kunnen 
redden in de Nederlandse maat-
schappij en om zich hier thuis te 
voelen. Tijdens je werk word je 
getraind en ondersteund door 
een professionele medewer-
ker van VluchtelingenWerk. Ben 
jij onze nieuwe gedreven maat-
schappelijke begeleider die ste-
vig in z´n schoenen staat?
Het bieden van maatschappelijke 
ondersteuning, zoals verstrekken 
van informatie over de gemeente, 
het regelen van praktische zaken 
zoals scholing voor kinderen en 
het invullen van bijvoorbeeld for-

mulieren. Maar ook de voorberei-
ding en uitvoering van huisves-
tingstrajecten en huisbezoeken 
kunnen tot de taken behoren. 

Uitdaging
Jacinta Guppertz, maatschap-
pelijk begeleider Vluchtelingen-
Werk Uithoorn: “Ik vind de Coro-
na tijd een enorme uitdaging in 
het begeleiden van statushou-
ders. Het persoonlijk contact en 
elkaar fysiek zien is zo ontzettend 
belangrijk. Bij het stellen van een 
vraag via de telefoon of via video 
bellen, als: Hoe gaat het met je? 
krijg je vaak het antwoord dat 
het goed gaat. Wat ik op zo’n mo-
ment mis is dat je niet in kan gaan 
op wat zij non verbaal uitstralen. 
Ik vind het zo belangrijk dat de in-
tensieve begeleiding blijft in deze 
tijd van Corona voor deze kwets-
bare groep. Hoe moet het zijn als 
nieuwkomer om alles online te 
doen, zonder de taal te spreken 
en begrijpen, gewoontes niet en 
digitale afspraken niet vanzelf-
sprekend zijn. Wat kan je je als 
statushouder eenzaam voelen in 

een wereld die je niet kent. Dan 
kan je alleen bellen met je maat-
schappelijk begeleider van Vluch-
telingenWerk waar voor het lastig 
is om te ondersteunen met een 
afstand. Daarom is intensieve be-
geleiding op andere halve meter 
zo belangrijk en moet blijven. Wat 
zo mooi is dat de mensen die je 
begeleidt zo blij zijn als zij je weer 
zien.¨

Zelfstandigheid
Zeinab Seif Eddin, nieuwkomer 
uit Syrie: ¨Vluchtelingenwerk 
hielp me van begin tot zelfstan-
digheid, tijdens de asielprocedu-
re en daarna tijdens de integra-

tie. Toen ik naar Nederland kwam 
was ik verrast door allerlei wetten 
en regels, en een vreemd systeem 
dat ik in mijn land niet had. Maar 
gelukkig was VluchtelingenWerk 
de eerste hand die me hielp om 
al deze dingen te overwinnen en 
weer te kunnen leven.¨

Geïnteresseerden die minimaal 6 
uur per week beschikbaar zijn en 
het interessant vinden om één of 
meerdere dagen per week mee 
te werken kunnen een motivatie-
brief en CV sturen naar Elke Op ´t 
Root – eoptroot@vluchtelingen-
werk.nl. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar: 06-13613440.
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Ons Uithoorn
‘Leefbaarheid Uithoorn 
zwaar onder druk’

Benno van Dam: Voor onze ge-
meente was afgelopen jaar een 
feestjaar, want 200 jaar. Het feest 
werd echter flink verstoord, want 
in maart werden we geconfron-
teerd met de pandemie en wer-
den alle festiviteiten afgelast en 
het sociale leven platgelegd. Hoe 
kunnen de dingen een andere 
wending krijgen.
Helaas kampen we nog steeds 
met het virus. En dat zullen we 
voorlopig blijven doen. 2021 
wordt een spannend jaar. Hoe 
lang zal de Corona-crisis nog 
voortduren? En hoe diep deze zal 
ingrijpen op ons leven? En wat 
zijn de na-ijl effecten, nadat we 
het virus hopelijk onder contro-
le krijgen? In dit licht is de maak-
baarheid van Uithoornse samen-
leving beperkt. Wat voor begro-
ting je ook opstelt!
 
Andere onzekerheden
Naast de Corona-factor zijn er nog 
andere zorgpunten en onzeker-
heden. Zo hebben we mogelijk 
vanaf 2022 een structureel begro-
tingstekort. Ook weten we nog 
niet wat onze uitkering uit het ge-
meentefonds zal worden. Gaat ‘ie 
omhoog of gaat ‘ie omlaag? Wor-
den we een voordeelgemeente of 
worden we een nadeel-gemeen-
te? Het is een goede zaak dat de 
begroting 2021 uitgaat van een 
‘pas op de plaats’. Terughoudend 
met nieuw beleid, maar ook geen 
bezuinigingen. Dit is de reden 
waarom we de begroting zullen 
goedkeuren.
 
Allereerst Schiphol
Onze gemeente ervaart in de af-
gelopen 5 jaren in toenemende 
mate hinder van de Luchthaven. 
OU heeft altijd gezegd dat Schip-
hol is lusten en lasten, maar sinds 
2 jaar durfen we dat niet meer te 
zeggen. Het evenwicht is uit ba-
lans en de leefbaarheid van met 

name de wijken Legmeer, De Kwa-
kel en Zijdelwaard staat zwaar on-
der druk. Momenteel geeft Co-
rona verlichting, maar het angst-
beeld is dat vanaf 2021 de vlieg-
bewegingen weer toenemen, en 
we weer teruggaan naar ‘normaal’, 
inclusief de vertrouwde viegtuig-
strepen en geluidsoverlast. De 
CEO van Schiphol sprak onlangs 
in deze raadszaal van een ge-
conditioneerde groei, maar als je 
het woord geconditioneerd weg-
haalt, houdt je toch groei over. De 
vraag is of we de leefbaarheid blij-
vend terug kunnen krijgen.

 Rustig en groen karakter
Een ander aspect van leefbaar-
heid is de fysieke leefomgeving. 
Wij constateren dat Uithoorn al-
tijd relatief rustig was en een 
groen karakter had. Voor veel in-
woners was juist dit de reden om 
hier te wonen. Het is onze wens 
om die relatieve rust en het ‘groe-
ne karakter’ te behouden. Mo-
menteel moeten we constate-
ren dat ook dit onder druk staat. 
Het college heeft plannen om een 
stuk groen aan de Vuurlijn op te 
offeren voor woningen en plan-
nen voor de aanleg van een Leg-
meerbos te dwarsbomen. Aanlei-
ding is de behoefte aan extra wo-
ningbouw. Ook Ons Uithoorn on-
derschrijft de behoefte aan nieu-
we woningbouwlocaties in Uit-
hoorn. Maar we vinden ook dat 
we niet elk hoekje en gaatje moe-
ten opzoeken om te bebouwen. 
Laten we in godsnaam zuinig zijn 
op het ‘groene karakter’ van onze 
gemeente. 
 
Overlast
Een derde bedreiging van de leef-
baarheid in onze gemeente is de 
overlast en de veiligheid. We wor-
den met regelmaat geconfron-
teerd met berichten over straat-
roof, het onophoudelijke vanda-
lisme, het gedonder in de Groen 
Rode Scheg en de steen door de 
ruit en niet te vergeten het onver-
kwikkelijke verloop van O&N. In-
middels heeft de gemeente een 
pakket maatregelen genomen, 
een combinatie van preventie 
en repressie. Weten we hiermee 
de negatieve tendens te keren? 
De eerste testcase in 2021 is het 
verloop van O&N. Wij hopen dat 
het goed komt met de leefbaar-
heid. Dat onze raad en het colle-
ge leefbaarheid hoog in het vaan-
del zal hebben en juiste beleid 
zal volgen. Zodat wonen in onze 
gemeente wordt ervaren als een 
voordeel, niet als een nadeel!

DURF
“Uithoornse samenleving 
piept en kraakt”

Frans Boonman: De Uithoornse 
samenleving piept en kraakt en 
is op zoek naar het zogenaamde 
“Nieuwe Normaal”. Wat vertrouwd 

was staat ter discussie en we moe-
ten op zoek naar een nieuwe rea-
liteit. Dat is voor iedereen (jong en 
oud) de opgave voor het komen-
de jaar. De Coronacrisis zit ons al-
len, op zijn zachtst gezegd, vre-
selijk in de weg, en ondanks alle 
moeilijkheden en onzekerheden 
van nu, proberen we een beeld te 
schetsen van wat ons te verwach-
ten staat in 2021 en daarna. De 
omstandigheden tijdens de huidi-
ge coronacrisis zijn onzeker en we 
weten nog niet goed waar we aan 
toe zijn als gemeente. 

Terughoudendheid
De boodschap luidt derhalve “Te-

DUS!
“Er is weer veel te doen 
in 2021”
Ans Gierman: In deze algemene 
beschouwingen vraagt DUS! aan-
dacht voor vijf thema’s die wij, 
los van een sluitende financië-
le meerjarenraming, zeer belang-
rijk vinden: duurzaamheid, sociale 
cohesie, het Schipholdossier, wo-
ningbouw en de gevolgen van co-
rona voor bewoners en onderne-
mers van onze Gemeente. Duur-
zaamheid: In Uithoorn dragen wij 
ons steentje bij.
•	 We	zetten	in	op	het	verduurza-

men van vastgoed, op klimaat-
adaptie en biodiversiteit. 

•	 We	ondersteunen	minima	om	
energiebesparende maatrege-
len te nemen. 

•	 Daarnaast	zijn	er	allerlei	activi-
teiten die leiden tot een duur-
zaamheidsagenda. 

Afval: We hebben onze ambitie 
voor afvalscheiding en afvalre-
ductie in 2020, zoals vastgelegd 
in de duurzaamheidsagenda van 
2019 – 2022 bij lange na niet be-
haald. Het doel was 100kg rest-
afval in 2020 en we zijn uitgeko-
men op 234 kg. Een treurig re-
sultaat wat DUS! betreft. Volgend 
jaar zetten we een forse stap om 
de stroom restafval terug te drin-
gen. DUS! ziet als enige oplossing 
twee ingrepen: 1. Gescheiden in-
zameling van GFT en 2. Tariefdif-
ferentiatie. Een uiterst liberale op-
lossing…. de aanbieder heeft im-
mers zelf invloed op de kosten. 
Onze stelling is: “Communicatie 
rondom duurzaamheidsthema’s 
vanuit het college, richting bur-
gers en bedrijven, over hun eigen 
mogelijkheden en gedragsveran-
dering is essentieel!!” Wij denken 
dat alle fracties het volmondig 
met deze stelling eens zijn.

De jeugdzorg
Dat blijft een punt van zorg en 
aandacht. Wij drukken het college 
op het hart om -- naast een effec-
tievere, efficiëntere, maar vooral 
menswaardigere aanpak -- ook te 
kijken naar onderliggende oorza-
ken van (toekomstige) kostenstij-
gingen. Zeker met het oog op de 
effecten van de coronacrisis.
Immers, veel regelingen vinden 
hun grondslag in een wettelijke 
verplichting waaraan wij dienen 
te voldoen.

Schiphol
We zijn het allemaal erover eens 
dat de gezondheid van de inwo-
ners en de leefbaarheid binnen 
onze gemeente voorop staan. En 
dat dit niet hand in hand gaat met 
groei van het aantal vliegtuigen. 
Het blijft dan ook van groot be-
lang dat het standpunt van Uit-
hoorn onder de aandacht wordt 
gebracht in de Tweede Kamer. 
We zijn trots op de intensieve in-
zet van onze gemeente. Tevens 
waarderen we de intensivering 
van de samenwerking met Stich-
ting Push. We wensen werkgroep 
Schiphol veel succes in 2021.

Woningbouw
We zien mooie en ambitieuze 
plannen om woningen te realise-
ren. Maar voor DUS! is �het blijven 
bouwen omdat de vraag toe blijft 
nemen � geen doel op zich. Het is 
de kunst om een goede balans te 
vinden tussen: Bouwen voor wo-
ningzoekenden en de leefbaar-
heid met behoud van milieu, 
groen, gezondheid en kwaliteit 
van leven. Daarnaast vragen we 
aandacht voor de diversiteit in het 
woningaanbod en nog meer dan 
nu ‘bouwen passend bij de vraag’: 
Meer woningen voor jongeren en 
meer kleinere en betaalbare wo-
ningen. We noemen ze nog maar 
eens: Tiny houses, Knarrenhoven, 
gezamenlijke wooncomplexen 
zoals de Bovenboog.

Corona
Als we naar het bedrijfsleven en de 
arbeidsmarkt kijken hakt Corona 
er fors in. Uiteraard moeten bedrij-
ven ondersteund worden om hun 
hoofd boven water te houden. Be-
langrijk onderdeel vindt DUS! om 
bedrijven te ondersteunen om 
werknemers van werk naar werk te 
leiden. Daarnaast vraagt DUS! om 
jongeren die problemen ondervin-
den met het vinden van stage- en 
leerwerkplekken zoveel mogelijk 
te ondersteunen ter voorkoming 
van jeugdwerkloosheid. Tevens 
vragen we om fors in te zetten op 
het arbeidsfit maken van werk-
zoekenden en hen zo snel moge-
lijk toe te leiden naar werk. Het op-
zoeken van de randen van wet- en 
regelgeving is hierbij wat DUS! be-
treft geoorloofd. We zijn benieuwd 
hoe de nog op te zetten sociale al-
liantie die in de nota inburgering 
genoemd wordt hierin kan bijdra-
gen.

Tot slot
Er dagen enkele forse donkere 
wolken boven de meerjarenbe-
groting van Uithoorn: De begro-
ting geeft een te gunstig beeld 
omdat Enecogelden zijn toege-
voegd en de inkomsten vanuit 
Precario volgend jaar stoppen. 
Daarnaast is de algemene uit-
kering een onzekere factor. Te-
vens zitten we nog midden in de 
Corona-crises. Een crises waar-
van we de gevolgen voor de ar-
beidsmarkt, ons bedrijfsleven en 
de economie nog helemaal niet 
goed overzien. Om ook na 2021 
goed doordachte keuzes te ma-
ken, gaan we uiteraard graag eind 
dit jaar met het college en de me-
deraadsleden in gesprek. Ons uit-
gangspunt is dat er een alterna-
tief komt voor een substantieel 
deel van het verlies aan inkom-
sten vanuit het Eneco- dividend. 
Graag zien we deze in het licht 
van de energietransitie. Moge-
lijkheden van een regionale ener-
gie-coöperatie dienen, naar onze 
mening, dan ook onderzocht te 
worden. Kortom er is weer veel te 
doen in 2021

VVD
“We zijn trots op deze 
sluitende begroting”
Marcel van Haren: Met alle onze-
kerheden van de huidige corona-
crisis geeft de programmabegro-
ting 2021 een beeld van een slui-
tend begrotingssaldo, chapeau! 
Uiteraard wel met de inzet van de 
precario inkomsten, die tegelijk 
voor het laatste jaar zijn toege-
staan. Zonder dit zou het er echt 
wel anders uit hebben gezien, 
met een negatief resultaat van € 
1,5 miljoen.
Maar laten we reëel zijn, een be-
groting in tijden als deze, is en 
blijft een dagwaarde. Dus ik vind 
dat we met Turaps en andere eva-
luatiemomenten, meer als ooit te-
voren, de vinger aan de pols moe-
ten houden, om tijdig bij te kun-
nen sturen waar nodig. Maat-
schappelijke effecten mogen wat 
de VVD betreft de komende tijd 
zwaarder wegen dan gezonde fi-
nanciën, zonder dat ik hiermee 
wil oproepen om het geld maar 
over de balk te gooien of een 
greep uit onze reserves te doen.

Een paar punten die ik 
wil uitlichten:
- We zijn in staat om een gro-

te woonlastenstijging te voor-
komen, iets wat erg gewenst 
is in een periode dat mensen 
toch al flink geraakt kunnen 
worden in hun portemonnee. 
Voor de VVD een hele gerust-
stelling, we zien genoeg ge-
meenten waar dit anders ligt 
en flinke lastenverhogingen in 
het verschiet liggen.

- Het is erg goed om te zien dat 
het inzicht in de gemeentelij-
ke kapitaalgoederen op orde 
is, zo is er duidelijkheid voor 
lange termijn over het on-
derhoud van onze openbare 
ruimte. Dit verkleint het risico 
op vervelende verrassingen, 
hier is goed werk verricht!

- De Regionale Energie Strategie 

(RES) en implementatie daar-
van in de omgevingsvisie zijn 
twee belangrijke ontwikkelin-
gen voor 2021. We hebben de 
afgelopen periode gelukkig al 
een goede start gemaakt met 
beide opgaven, maar er is nog 
veel werk te doen en daarvoor 
is veel aandacht.

- Het is goed te zien dat onder-
nemers betrokken worden bij 
de duurzaamheidsagenda. Zo-
wel om ze zelf verder te ver-
groenen, maar ook om initia-
tieven in onze gemeente mo-
gelijk te maken. Daarom, colle-
ge, blijf in gesprek met bedrij-
ven om koppelkansen te kun-
nen benutten.

- We hebben onze eensgezind-
heid over het Schipholdossier 
in het recente gesprek met de 
heren Benschop en Van Dorst 
duidelijk laten zien. Eigenlijk 
is het jammer en zonde van 
alle tijd en middelen dat we 
ook in 2021 ons zullen moeten 
blijven inzetten om de hinder 
boven Uithoorn en De Kwa-
kel onder de aandacht te blij-
ven brengen. Maar het doel is 
duidelijk, de overlast blijvend 
aanzienlijk te verminderen. 
Goed dat we doorzetten!

- We zijn trots op de uitvoering 
van het actieplan wonen. Het 
zorgt niet à la minute voor op-
lossingen voor o.a. starters, 
maar het is wel wat wij mo-
menteel als gemeente kunnen 
bijdragen. 216 woningen toe-
voegen in 2021 is behoorlijk 
wat voor onze kleine gemeen-
te. Ga zo door!

De programmabegroting is enigs-
zins beleidsarm, maar geeft nog 
altijd een goede invulling aan het 
college uitvoeringsprogramma, al 
met al toch de basis van het coali-
tieprogramma.

rughoudendheid met nieuw be-
leid is geboden” en die boodschap 
is op talloze plaatsen heel helder 
terug te vinden in deze begroting. 
We weten nu al dat er substanti-
ele begrotingswijzigingen voor 
2021 op de rol zullen staan. Re-
alisatie van plannen en voorne-
mens zijn in grote mate afhanke-
lijk van het verdere verloop van de 
crisis waarin we ons nu bevinden. 
In de loop van het nu bijna afgelo-
pen jaar 2020 zou er nadrukkelijk 
nagedacht en gesproken worden 
over “financieel gezond”. De dis-
cussie over de bestemming van 
de incidentele opbrengst van de 
zogenaamde Eneco-gelden geeft 
daar ook aanleiding toe (Immers: 
Wat te doen met 27 miljoen?)
Naast de opbrengst uit de ver-
koop van ons aandeel zorgt de 
verkoop ook voor verminderd 
structurele inkomsten in de vorm 
van dividenden. Een “gaatje” wat 

DURF betreft, nog gedicht zal 
moeten worden maar waar wel-
overwogen keuzes in gemaakt 
moet worden. 

Precariorechten
De opbrengst precariorechten 
kabels en leidingen (zo’n 1,5 mil-
joen) kan nu eindelijk definitief 
gemaakt worden vanwege het in-
trekken van bezwaren hiertegen. 
Maar voor de langere termijn zal 
ook hier structurele inkomsten te-
genover moeten worden gesteld.
In tegenstelling tot vorig jaar heb-
ben we nu een schuldenquote 
van “slechts” 62%. Dit geeft ruim-
te om de maximale toegesta-
ne schuldenquote van 110% zo-
als vorig jaar vastgesteld naar be-
neden bij te stellen. Kort gezegd; 
In 2021 zal op financieel gebied 
werk gemaakt moeten worden 
van de bijstelling van de nota fi-
nancieel gezond. 
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Vandaag kijken wij naar de begro-
ting voor 2021. Door de zeer on-
zekere toekomst met onduide-
lijkheid rond een aantal inkom-
sten en uitgaven ontstaat er grote 
druk op de financiele resultaten in 
de toekomst. Dit komt ook duide-
lijk naar voren in de vier jaars be-
groting voor resultaat na bestem-
ming. Jaar 2021 is nog in even-
wicht, maar jaar 22 en jaar 23 la-
ten rode cijfers van ruim 1 miljoen 
zien. Jaar ‘24 tenslotte ziet GU 
weer zwarte cijfers op het bord. 
Totaal voor de totale 4 jaar perio-
de schrijft de coalitie toch verlies 
van ruim 750,000. En Structureel is 
zelf een tekort van ruim 2 miljoen. 
Dit is zeer verontrustend, waarbij 
er nog meer seinen op rood drei-
gen te gaan komen aan de inkom-

stenkant. GU vreest dat de broek-
riem moet worden aangehaald en 
bepaalde projecten moeten wor-
den stop gezet of uitgesteld. Sa-
mengevat is 2021 financieel wel 
“Dolci Vita” maar 2022 en 2023 zijn 
meer “Vita Triste”!

Wonen
Er komen 216 Nieuwe woningen 
bij 2021 en 790 over de 4 jaarpe-
riode. Dat is mooi! GU meent dat 
we heel creatief moeten kijken 
naar wat kan, waar wel altijd de 
verschillende oplossingen goed 
moeten worden afgewogen. GU 
denkt ook dat we de pijlen moe-
ten richten op het industrieter-
rein. Verder zal toch gedacht moe-
ten worden aan meer hoogbouw 
om aan de nijpende woonsituatie 
het hoofd te beiden.

Organiseren 
Het programma organiseren ne-
men de kosten met 3,4 miljoen 
toe. Dat zit vooral in vastgoed, de 
grondexploitatie en de DUO+ al-
locatie (de andere kant van alle 
herijking). Dan de balans met in-
vesteringen en de Eneco miljoe-
nen. Er staat voor 9,5 miljoen ge-
projecteerd voor 2021. Voor 2022 
zelf bijna 11 miljoen. Aan een be-
paalde versobering kan bijna niet 

GEMEENTEBELANGEN
“Sluitende begroting 
zonder verhoging OZB”
Bij een begroting zijn we gewend 
om in onze algemene beschou-
wing vooruit te blikken. Ech-
ter, 2020 is een dermate turbu-
lent jaar geweest, dat wij van de 
gelegenheid gebruik willen ma-
ken om te beginnen met een kor-
te terugblik. Na een zeer onrusti-
ge jaarwisseling, waardoor deze 
gemeenteraad al op 6 januari bij-
een is gekomen, begonnen we vol 
goede moed aan wat een feest-
jaar had moeten worden. Al snel 
werd echter duidelijk dat dit jaar 
wel eens heel anders zou kunnen 
gaan verlopen, als dat we had-
den voorzien. De Covid-19 pande-
mie heeft Nederland en Uithoorn 
ongenadig hard getroffen en lijkt 
nog niet op zijn retour. De fractie 
Gemeentebelangen wil een groot 
compliment maken aan het adres 
van het college en de ambtelijke 
organisatie voor de manier waar-
op zij hiermee omgegaan zijn. 
Vrijwel direct na de afgekondig-
de maatregelen is er in het voor-
jaar voortvarend doorgepakt met 
het organiseren van het thuiswer-
ken, maar vooral ook om de balie 
in het gemeentehuis open te hou-
den. Om zo onze inwoners te kun-
nen blijven helpen. Wat betreft de 
financiële impact van de Covid-19 
pandemie op Uithoorn, valt er 
nog weinig te zeggen. Voorzich-
tigheid is daarom geboden als het 
gaat om nieuw beleid en het ziet 
er naar uit dat het college, met het 
presenteren van een sluitende be-
groting, hier in geslaagd is. Dit be-
tekent wel dat een deel van het 
beleid dat in 2020 uitgevoerd zou 
moeten zijn, vertraging heeft op-
gelopen en nu in 2021 zal worden 
uitgevoerd. 

Vooruitblik 
De belangrijkste visie voor ko-
mend jaar, is echter de Omge-
vingsvisie. In dit document wordt 
de langetermijnvisie opgenomen 
voor de hele fysieke leefomge-
ving en het grondgebied van Uit-
hoorn en De Kwakel. Vorige week 
is hier een eerste start mee ge-
maakt, maar het belangrijkste on-
derdeel gaat plaatsvinden in 2021 
en dit betreft de participatie met 
onze inwoners. Door mee te den-
ken en mee te praten over wat zij 
belangrijk vinden in hun eigen 
leefomgeving, zal er uiteindelijk 
een visie met een breed draagvlak 
voor verschillende gebieden en 
wijken worden opgesteld. Aan de 
hand hiervan zullen in de komen-
de jaren concrete plannen voor 
de uitvoering gemaakt worden. 

Zwerfvuil
Naast slechtwerkende openba-
re verlichting, zorgen zwerfvuil 
en gedumpt afval voor een ver-
loedering van de buitenruim-
te en daarmee voor een onvei-
lig gevoel. Voor de aanpak van 
zwerfvuil is in 2019 specifiek een 
plan van aanpak opgesteld. He-
laas zien we dat hiermee het pro-
bleem van zwerfvuil nog lang niet 
opgelost is. Zeker nu mensen, on-
der andere door de corona maat-
regelen, meer recreëren in de ei-
gen gemeente zien wij op andere 
plekken meer zwerfvuil ontstaan. 
Onze fractie verneemt graag van 

het college of er nog aanvullen-
de acties gericht zijn op het ge-
bied van zwerfvuil in 2021? Meer 
communicatie over afval zou wat 
ons betreft sowieso geen kwaad 
kunnen. Komende december ver-
wachten wij het nieuwe afval- en 
grondstoffenbeleid vast te stel-
len, waarmee verdere scheiding 
van afval en herbruikbare grond-
stoffen bereikt zal moeten wor-
den. Wat veel inwoners niet we-
ten, is dat de Rijksoverheid de be-
lasting op het verbranden van 
restafval de komende jaren steeds 
verder gaat verhogen. Hiermee 
wordt het verwerken van deze af-
valstroom steeds duurder en deze 
rekening komt uiteindelijk bij on-
ze inwoners terecht, zoals ook te 
zien is in de begroting voor 2021. 
Om deze lastenverzwaring tegen 
te gaan, is meer communicatie 
nodig over de nut en noodzaak 
van het scheiden van afval en 
grondstoffen. Wij pleiten er dan 
ook voor dat er meer ruimte voor 
communicatie komt in het nieu-
we afval- en grondstoffenbeleid. 

Schiphol
Ook in 2021 zullen we ons blij-
ven inzetten om de overlast van 
Schiphol terug te dringen. Hoe-
wel onze inwoners sinds het uit-
breken van de Covid-19 pande-
mie voor het eerst sinds jaren 
weer stilte en rust ervaren, weten 
we ook dat deze situatie niet zo zal 
blijven. Ondanks de beperkingen 
voor woningbouw door Schiphol, 
zijn er ook komend jaar weer een 
flink aantal woningen in aanbouw 
of worden de plannen hiervoor 
verder uitgewerkt. Grotere pro-
jecten zoals uitbreiding Kootpark 
en het bedrijventerrein naast het 
gezondheidscentrum zullen nog 
even op zich laten wachten, maar 
onder andere de projecten Vinc-
kebuurt, De Rietkraag en De Klei-
ne Weelde zijn inmiddels volop in 
ontwikkeling. 

Financien
Ik ga mijn betoog afronden, maar 
niet voordat ik een blik werp op 
de financiële positie van onze ge-
meente. Kijkend naar de begro-
ting voor het komende jaar kun-
nen wij, zoals eerder al aangege-
ven, voorzichtig concluderen dat 
het college er vooralsnog in is ge-
slaagd om onze ambities uit te 
voeren met een sluitende begro-
ting. En dit zonder de Onroerend 
Zaak Belasting (OZB) met meer 
dan de inflatiecorrectie te laten 
stijgen, zoals afgesproken. De ont-
vangen gelden uit de verkoop van 
de Eneco-aandelen hebben er toe 
geleid dat de financiële positie 
positief verbeterd is. Hier tegen-
over staat echter wel het structu-
reel missen van een behoorlijk be-
drag aan dividend inkomsten. In 
2021 is het volgens ons dan ook 
zaak om zo snel mogelijk de uit-
gangspunten van de Nota Finan-
cieel Gezond tegen het licht te 
houden, om zoals gemeente ook 
op lange termijn onafhankelijk 
te kunnen blijven. Concluderend 
zijn wij tevreden over de voorge-
legde Programmabegroting 2021 
door het college en zullen we er-
mee instemmen. 

CDA 
Maakt zich nog steeds 
grote zorgen”
Andre Jansen: Ja, we hebben te 
maken met een Corona-crisis en 
er hangt ons nu eenmaal van al-
les boven het hoofd. Dit is dus een 
begroting waar je van alles van 
kunt vinden en ook weer helemaal 
niets. De begroting sluit en het pa-
pier is geduldig, we kunnen in fei-
te pas na afloop van het komend 
jaar zeggen of het allemaal ook 
wel zo netjes is verlopen als het 
college in deze begroting schetst 
en dan pas kunnen we ook pas 
oordelen over de impact van de 
genomen maatregelen.
Veel van de feitelijke uitgaven voor 
het komend jaar liggen in het soci-
aal domein en wat daar de finan-
ciële consequenties van zijn kun-
nen we niet inschatten, alles heeft 
te maken met hoe hard de econo-
mische opdoffer is die wij als ge-
meente te verwerken krijgen en in 
hoeverre we als gemeente hierin 
door het rijk worden gecompen-
seerd.

Kunstgrasvelden
We dringen er bij het college nog-
maals op aan om terughoudend-
heid te betrachten bij investerin-
gen voor 2021. Kritisch te kijken 
naar mogelijkheden om uit te stel-
len wat nog geen directe investe-
ring behoeft zelfs indien dit wél 
begroot is en vooral ook te kijken 
of investeringen inmiddels nog 
wel gedaan moeten worden van-
uit de oorspronkelijke gedachte-
gang. Ik noem hier als voorbeeld 
de vervanging van de kunstgras-
velden bij Qui Vive, de wethouder 
baseert zijn budgetaanvraag hier-
bij op een inmiddels achterhaald 
onderzoek en stelt dat er geen mi-
lieugevaar is en bovendien niets 
beters te vinden is. Dat is inmid-
dels dus gewoon niet waar en 
wanneer er 300-500 K€ geïnves-
teerd moet worden in milieuon-

vriendelijke gemalen autobanden 
vindt het CDA dat er eerst nog-
maals gekeken moet worden naar 
alternatieven die beter zijn voor 
het milieu en zelfs voordeliger. 
De gemeenten Amsterdam, Haar-
lem en Den Haag en vele meer, 
zijn allemaal al teruggekomen op 
de toepassing van rubbergranu-
laat in sportvelden en de gemeen-
te Enschede is hiervoor zelfs al ver-
oordeeld wegens milieudelicten. 
Er lopen momenteel verschillen-
de processen tegen de aanleggers 
van kunstgrasvelden met rub-
bergranulaat en het CDA vindt dat 
Uithoorn alles in het werk moet 
stellen te voorkomen in een mi-
lieudelict verzeild te raken, zon-
der daar extra kosten voor te ma-
ken want dit jaar heeft dit de in-
woners van Uithoorn dit nog eens 
€ 60.000,- extra gekost

Niet tegen
Omdat ons land, onze samenle-
ving en Uithoorn is verwikkeld in 
een ernstige sociale en economi-
sche crisis zal het CDA NIET tegen 
deze begroting stemmen, maar 
wij herhalen onze oproep aan het 
college om uiterst terughoudend 
te zijn met haar uitgaven ook wan-
neer deze gebudgetteerd staan 
want omdat iets kan betekent het 
nog niet dat het per sé ook moet.

PvdA
“Deze crisis maakt duidelijk 
hoe kwetsbaar we zijn”
Vanavond staat de begrotingsbe-
handeling in het teken van onze-
kerheid. Het coronavirus maakt 
alles anders. Het Rijk geeft miljar-
den uit om de gevolgen van de 
coronacrisis enigszins te verzach-
ten, maar hoe de toekomst van de 
gemeentefinanciën er uit ziet dat 
weten we niet. Daarnaast zijn er 
grote opgaven zoals de energie-
transitie, de woonopgave en de 
omgevingswet. Wat we wel we-
ten is dat er meer gevraagd zal 
worden van de gemeente op het 
gebied van ondersteuning van in-
woners. Meer mensen doen een 
beroep op voorzieningen, heb-
ben inkomensondersteuning no-
dig en moeten op zoek naar werk. 
Sommige ondernemers en orga-
nisatie hebben het moeilijk en 
richten de blik op de gemeente. 
In plaats van terug te treden en 
bijna alles aan de markt overlaten 
blijkt de overheid nu toch onmis-
baar. Met de keuzes die het colle-
ge maakt voor de komende peri-
ode kunnen wij grotendeels in-
stemmen. Op een aantal punten 
willen wij nader ingaan:

Samenleving
In de inleiding van het program-
ma samenleving zien wij een 
scherpe tegenstelling tussen de 
twee soorten inwoners die wij in 
Uithoorn zouden hebben. De eer-
ste hebben het goed, zij hebben 
een baan, voelen zich gewaar-
deerd, geaccepteerd, weerbaar 
en beschermd. De tweede, ge-
lukkig een beperkte groep, heb-
ben weinig eigenwaarde en kun-
nen zich niet zelfstandig redden 
in de maatschappij. Dit lijkt ons 
nogal generaliserend en een ver-
tekening van de werkelijkheid. Zo 
zwart wit is het natuurlijk niet. Er 
zijn heel veel mensen met wie het 
goed gaat, maar soms even niet. 
En er zijn ook mensen die veel on-
dersteuning nodig hebben, bij-
voorbeeld door een handicap, 
maar verder prima functioneren. 
Wij vragen het college of deze in-
leiding in verdere publicaties mis-
schien aangepast kan worden. 
Deze crisis maakt eens te meer 
duidelijk hoe kwetsbaar we alle-
maal zijn en hoe belangrijk ge-
zondheid is. Het vraagt om solida-
riteit en creativiteit, om te kijken 
wat er nog wel kan en elkaar te 
helpen. Gelukkig zijn er heel veel 
mensen in onze gemeente die 
dat doen. De wethouder zei vori-
ge week dat die initiatieven mis-
schien wat meer onder de aan-
dacht gebracht kunnen worden, 
is daar al een plannetje voor? Ver-
der kunnen wij ons vinden in het 
programma samenleven. 

Schiphol
Wat betreft het programma wo-
nen en ruimtelijke ontwikkeling 
zijn wij blij met de blijvende inzet 
op het Schipholdossier. De positie 
van Uithoorn is versterkt, we stra-
len eenheid uit, onze stem wordt 
gehoord. Compliment aan het 
team dat daar aan werkt. Het is 
nu stil in ons luchtruim, maar de 
bedoeling van de boven het ka-
binet is om daar zo snel mogelijk 
een einde aan te maken. Het Rijk 
steekt grote bedragen in KLM, om 
het bedrijf en daarmee de hub 

functie van Schiphol overeind te 
houden. Minister Hoekstra vindt 
dat geen probleem, met een flin-
ke economische groei is dat geld 
zo weer terugverdiend, zegt hij, 
en de luchtvaart weer op het ou-
de niveau of verder. Wij, de Raad 
en het College hebben inmiddels 
uitgesproken dat terug naar hoe 
het was voor Uithoorn ondenk-
baar is. We praten met Schiphol 
over hinderbeperking, maar hel-
der is dat de enige echte hinder-
beperking minder vliegen is. De 
VVD fractie heeft zich hier al heel 
concreet over uitgelaten. Het zou 
goed zijn als de raad als geheel 
zich hier ook over zou uitspreken, 
als een aanvullend kader. Wellicht 
wil de VVD, of anderen hierin het 
voortouw nemen, wij gaan graag 
in gesprek.

Haalbaarheidsonderzoek
Bij ruimtelijke ontwikkeling lezen 
wij : verder gaan we door met een 
aantal haalbaarheidsstudies voor 
mogelijke woningbouwlocaties in 
de toekomst. Dat is een prima uit-
gangspunt. Wel een aantal kantte-
keningen en vragen daarbij: Sinds 
ruim een jaar loopt het Haalbaar-
heidsonderzoek sport en wonen 
in de Kwakel. Het onderzoek is ge-
start met als opdracht uit het coa-
litieakkoord: creatief zoeken naar 
woningbouwlocaties, zonder ver-
dere kaders. Onze vraag aan met 
name de coalitiepartijen is of het 
voor herhaling vatbaar is om dat 
zo te doen. Moet de raad hier niet 
wat meer aan het stuur zitten.? 
Dan kunnen we denken aan bij-
voorbeeld: de financiële haal-
baarheid - kunnen wij die wonin-
gen bouwen waar de meeste be-
hoefte aan is, voor starters, lagere 
en middeninkomens, wonen met 
zorg en maatschappelijke opvang 
en alternatieve woonvormen. Hoe 
belangrijk is leefbaarheid? In hoe-
verre kan er afgeweken worden 
van de structuurvisie? Wat vinden 
we van bouwen onder uitvlieg-
routes? Moet de raad niet geraad-
pleegd worden als de zoekloca-
tie verandert? Dat kan allemaal 
van tevoren vastgelegd worden, 
in plaats van de afwegingen over 
te laten aan het College en nader-
hand te oordelen. 

Vraag daarbij: 
- Zijn er al concrete haalbaar-

heidsstudies in de pen?
Het is positief dat er ook dingen 
gewoon doorgaan,. Er zijn veel 
woningen opgeleverd en in aan-
bouw en de bouw van de nieuwe 
bibliotheek en de nieuwe sport-
hal annex buurthuis Zijdelwaard 
gaan ook van start. We kijken er 
naar uit. 

Groen Uithoorn
”En bedenk er zijn geen 
problemen, maar 
uitdagingen!”

ontkomen worden. Van de ruim 
27 mio. van Eneco is nog zo’n 14 
mio. in cash over. GU ziet de fi-
nancieen snel afgeleiden tot we-
derom een behoorlijk krediet be-
hoefte, waarbij vaste leningen wel 
goed teruggaan met 18.5 miljoen: 
zakt de bank van 14 mio op de 

bank naar 18 miljoen in het rood 
in 2024. Dat is per saldo is dat een 
verschil van 13.5 miljoen Euro. Al 
met al zeer verontrustend. Een ge-
sprek is zeker nodig, zoals de wet-
houder Bouma al heeft aangege-
ven, daarom stemt GU in met de-
ze begroting. 
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor na-
tuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uit-
hoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Alle vogels weg? 

Stel, op een dag zijn alle vo-
gels verdwenen.
Denkbeeldig? Nee. Ik hoorde 
van zangvogels in het Libel-
lebos dat  in  hun kringen op 
Twitter #allevogelsweg  tren-
ding is. 
“Ik wist niet dat jullie ook twit-
terden,” zei ik.
“Haha, wij hebben het twitte-
ren zelfs uitgevonden!” kwet-
terde een huismus. “Waar-
om denk je dat het Twitter-lo-
go een vogeltje is?”  Op ern-
stige toon vervolgde hij “Veel 
mensen ontdekten tijdens het 
stille lockdown-voorjaar hoe 
mooi en gezellig vogelgezang 
klinkt. Maar intussen lieten ze 
hun katten buiten lopen! Al 
mijn jongen zijn gepakt door 
verveelde huiskatten die hun  
jachtinstinct botvierden op 
vogeltjes die het vliegen nog 
moesten leren...” 
“Niet alleen katten hebben 
jachtinstinct!” snaterde een 
wilde eend. “Jagers mogen 
ons gewoon neerknallen, ook 
al zijn er steeds minder van 
ons. 
“#Allevogelsweg!” jubel-
de een merel. “Boycot Neder-
land! Laat de mensen maar 
eens voelen hoe leeg en stil 
een land zonder vogels is!”
“#Allevogelsweg! Dikke 
pech!” kraste een halsband-
parkiet.
“Jouw gezang  zullen ze niet 
missen,” schamperde de me-
rel. Een groepje pimpelmezen 
in het struikgewas gniffelde 
besmuikt.  

Bij een plasje naast de N201 
vertrouwde een kemphaan 
me toe dat zijn soortgenoten 
Nederland allang boycotten. 
“Op die steriele biljardlakens 
die ze hier grasland noemen, 
kun je geen jongen groot-
brengen. Pesticiden, nauwe-
lijks voedsel, levensgevaarlij-
ke maaimachines. Wij probe-
ren het nu maar in Oost-Eu-
ropa.”
“Het kan nóg erger, hoor” 
wierp een wulp tegen. “In 
Frankrijk en Spanje schieten 

ze op ons! Maar die landbouw 
hier, ja, dat is wel een dinge-
tje …”
“Een dingetje!? Die is do-
delijk!”  piepte een tureluur. 
“En nog steeds geen serieu-
ze maatregelen tegen de stik-
stofdepositie! Leve #allevo-
gelsweg!”
 De kemphaan zuchtte. “Tij-
dens sombere buien denk ik 
wel eens dat het verdwijnen 
van alle vogels hooguit een 
paar sentimentele figuren met 
verrekijkers raakt…” 

Bij een veertigtal grauwe gan-
zen iets verderop heerste een 
heel andere stemming. 
“#Allevogelsweg? Mocht 
je willen, zeg!” gakten  ze uit-
gelaten. “Dat gezeur van die 
weidevogels is om tureluurs 
van te worden! Ook wij ston-
den jaren op de rode lijst en 
zie ons nu eens! Met dat over-
heerlijke overbemeste  raai-
gras is Nederland een luilek-
kerland geworden!”
“Meer mest! Meer stikstof!” 
joelden een paar jonge gans-
jes.
“En de boeren? Zijn die blij 
met jullie?” vroeg ik. 
“Neuh, maar boze boeren zul-
len er altijd zijn. Maak je geen 
zorgen over een stil voorjaar 
zonder zangvogelherrie en 
weidevogelgejengel, hoor. Wij 
gaan niet weg! Wíj blijven!”
“En jullie denken al die geva-
rieerde voorjaarsklanken, al 
dat fraaie gezang zomaar te 
kunnen vervangen?” 
Hun antwoord was een oor-
verdovend gegak. 

Jaap Kranenborg 

Schrijf je in voor 
Uithoorns Mooiste 2021
Regio - Schrijf je nu al in voor 
de virtuele Uithoorns Mooiste-
loop of –wandeling. Er zijn name-
lijk slechts 500 startbewijzen. De 
Ter Specke-loop in Lisse, de eer-
ste in het Zen Z circuit, was bin-
nen 5 dagen vrijwel volgeboekt. 
De kosten zijn slechts € 3,- en 
daar krijg je een exclusieve me-
daille voor . Ga op de website van 
het Z en Z circuit naar ‘inschrijvin-
gen’ en klik dan op onze loop en 
vervolgens op een van de afstan-
den die je wil open. Dit jaar kun-
nen ook wandelaars aan het cir-
cuit meedoen. Doe het snel, 500 
is niet veel.

Z en Z circuit virtueel
Het Z en Z circuit is dit jaar vol-
ledig digitaal. Je kunt je nu al in-
schrijven via de website van het 
circuit voor een, meer of alle lo-
pen van het circuit. Vervolgens 
moet je de app Racemap down-
loaden ( je vind die onderaan 

de 8 lopen van het circuit op de 
website) en krijg je een paar da-
gen voor de loop een e-mail met 
instructies en een startnummer. 
Als je dat nummer invoert in de 
app, ben je tijdens de loop te vol-
gen. Wie een loop heeft afge-
rond krijgt een digitaal certificaat 
en na een week of twee per post 
een medaille. Wie aan zes van de 
8 lopen meedoet krijgt een her-
innerings T-shirt. Voor elke loop 
is een periode van zestien dagen 
vastgesteld waarin je de afstand 
waarvoor je hebt gekozen, onge-
veer 5, 10 of 15 kilometer, aflegt. 
Om veel reizen te voorkomen 
i.v.m. corona kun je elke loop van 
het circuit vanuit je eigen omge-
ving starten en lopen.
Het inschrijfgeld per loop is € 
3,- dat zijn met name de kosten 
van de app en de technische on-
dersteuning. Alle andere kosten 
neemt sponsor Zorg en Zeker-
heid op zich.

Een diploma voor alle 
stokstaartjes van Qui Vive
Regio - Afgelopen zondag was 
alweer de laatste hockeytraining 
voor de stokstaartjes (kinderen 
van 4, 5 en 6 jaar oud) van dit na-
jaarsblok.
Wat hebben ze het allemaal goed 
gedaan en wat was het genie-
ten om alle stokstaartjes met zo-
veel plezier op het veld te zien 
staan. Het was een ander blok 
dan alle voorgaande keren. De 
eerste 2 keren konden de ou-

ders nog vol trots, onder het ge-
not van een lekker kopje koffie uit 
de rode caravan, naar hun zoon/
dochter kijken maar helaas wer-
den de Corona-regels vanaf week 
3 aangescherpt en mochten ou-
ders niet meer bij het veld komen 
kijken. 

Gelukkig
Gelukkig konden de kinderen 
wel blijven sporten en gingen de 

Veenland viert 50 jarig bestaan
Regio - Op 1 november bestond 
Veenland 50 jaar. Veenland be-
gon met 4 afdelingen namelijk 
gymnastiek, tafeltennis, volley-
bal en badminton. Later kwamen 
daar nog basketbal, streetdance, 
zaalvoetbal, zaalhockey, ballet, 
judo, jazzballet en biljart bij. Nu 
bestaan alleen nog de afdelingen 
tafeltennis, volleybal, gymnas-
tiek, biljart, badminton en zaal-
voetbal. In 2003 werd Veenland 
getroffen door de brand van de 
Willisstee. Iedereen zetten alles 
op alles om onderdak elders te 
vinden en gelukkig heeft ieder-
een een vervangende zaal gevon-
den en kon erdoor gesport wor-

den. In 2004 konden we de nieu-
we Willisstee weer in gebruik ne-
men. 2020 is een vreemd jaar tot 
nu toe, opeens stoppen met de 
lessen, daarna gelukkig buiten les 
geven. Met hulp van iedereen en 
het prachtige weer was dat best 
een succes. Gelukkig mogen ze 
nu weer  in de zaal turnen.  He-
laas door corona kunnen ze  het 
50 jarig bestaan niet uitgebreid 
vieren. Maar dit feestje houden 
ze nog tegoed. Ze moesten daar-
om iets anders verzinnen voor de 
jeugdleden van Veenland en dat 
is gelukt. Alle turners en turnsters 
kregen hun eigen mascotte en 
een lekkere zuurstok.

Uithoorns Mooiste
De periode waarin je Uithoorns 
Mooiste kunt lopen is 23 januari 
tot en met 7 februari. Je kunt, zo-
als aangegeven, vanuit huis of el-
ke andere plek starten in je eigen 
omgeving op een voor jou inte-
ressant parcours. Om de sfeer van 
de Uithoorns Mooiste zoals je dat 
gewend bent in de afgelopen ja-
ren, een beetje te proeven richt 
AKU een aangeklede start- en fi-

nish plek op sportpark de Rand-
hoorn in ( vergelijkbaar met de 
Kooyman Polderloop van dit jaar) 
met boog, vlaggen, banners, etc. 
Je kunt van hieruit starten maar je 
kunt, als dat je voorkeur heeft, op 
elke andere plek starten. Het is dit 
jaar ook mogelijk om als wande-
laar, op dezelfde manier als hier-
boven beschreven, mee te doen 
aan Uithoorns Mooiste en de an-
dere lopen van het circuit.

stokstaartjes trainingen door. Je 
kon merken dat de meeste kinde-
ren de manier van wegbrengen 
ondertussen wel gewend waren 
van school waardoor bijna alle 
kinderen evengoed lekker kwa-
men hockeyen. De kinderen wer-
den voor de training bij het oe-
fenveldje afgezet waar ze werden 
opgevangen door de (jeugd) trai-
ners en waar ze als start gezellig 
gingen overspelen. Zodra ieder-
een er was, gingen de stokstaart-
jes met elkaar richting het veld.  
8 weken lang hebben de kin-
deren spelenderwijs kennis ge-
maakt met het  hockeyspelletje of 
hebben ze verder geoefend met 
wat ze al eerder hadden geleerd. 
Sommige kinderen waren name-
lijk al bekend op Qui Vive omdat 
ze al meerdere stokstaartjesblok-
ken gehockeyd hadden, maar 
voor een heleboel kinderen was 
het ook helemaal nieuw.

Trainen
De kinderen hebben tijdens de 
trainingen veel oefeningen in cir-
cuitvorm doorlopen, speelden 
knotshockey en konden op doel 
slaan. Afgelopen zondag konden 

de kinderen ook even kort naar 
een onderling wedstrijdje van de 
jeugdtrainers kijken om te zien 
wat ze later kunnen als ze ook 
blijven hockeyen. 
De stokstaartjes bleven deze 
week ook een half uurtje langer 
op de training omdat zij na afloop 
een welverdiend diploma in ont-
vangst mochten nemen. 
Naast alle stokstaartjes zijn ook 
alle (jeugd)trainers (Esmee, Ma-
deleine, Mart, Kyan, Tien, Tijn, 
Sterre, Jessie, Nessa, Angad en Li-
sette) in het zonnetje gezet. 
Het is jammer dat de ouders van 
de stokstaartjes dit blok weinig bij 
de trainingen hebben kunnen kij-
ken. Zij werden wel door mailtjes 
en foto’s op de hoogte gehouden, 
maar Qui Vive hoopt dat de ou-
ders in het voorjaar weer gezellig 
langs het veld mogen staan.  Na 
de voorjaarsvakantie (begin/half 
maart) start er namelijk weer een 
voorjaarsblok van 8 trainingen 
en we hopen ook dan weer heel 
veel stokstaartjes op zondagoch-
tend op Qui Vive te zien. Aanmel-
den hiervoor kan door een mail-
tje te sturen naar: stokstaartjes@
quivive.nl

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Gemeente presenteert 7 december de resultaten

Waar vinden inwoners 
zonnevelden en 
windmolens passend?
De Ronde Venen - Van 21 sep-
tember tot 12 oktober hebben in-
woners via de Zon en Wind kaart 
aangegeven welke gebieden zij 
geschikt vinden voor zonnevel-
den en windmolens. Ruim 1500 
inwoners hebben de digitale 
kaart ingevuld. Tijdens een onli-
ne sessie op 7 december legt ge-
meente De Ronde Venen de re-
sultaten van de digitale kaart 
voor aan inwoners. Alle ingevul-
de kaarten vormen samen ‘vlek-
kenkaarten’. Op die ‘vlekken-
kaarten’ is te zien welke gebie-
den door veel inwoners worden 
aangewezen als geschikte loca-
tie voor zonnevelden en wind-
molens. En welke gebieden inwo-
ners ongeschikt vinden. Aanmel-
den kan via www.derondevenen.
nl/zonenwind. 

Zonnevelden en windmolens 
om klimaatverandering 
tegen te gaan 
De effecten van klimaatverande-
ring zijn steeds meer te zien. Denk 
aan grotere stormen, hittegolven, 
overstromingen. Daardoor ont-
staan klimaatproblemen zoals 
stijging van de zeespiegel. Zon-
der dijken wordt het onmogelijk 
te wonen op land dat laag ligt. 
Landbouw op vruchtbare grond 
wordt moeilijker als het te koud 
of te heet wordt. Om klimaatver-
andering tegen te gaan zet ge-
meente De Ronde Venen, net als 
de rest van Nederland, stappen 
om CO2- uitstoot tegen te gaan. 
De gemeenteraad gaf in 2016 de 
aftrap van deze koers; ze namen 
de motie aan De Ronde Venen 
klimaatneutraal in 2040. Een be-
langrijke stap is eigen energie op-
wekken met  windmolens of zon-
nevelden. Zo draagt de gemeen-
te bij aan de landelijke klimaatop-
gave. Samen met inwoners on-
derzoekt de gemeente welke ge-
bieden geschikt zijn voor wind-
molens en zonnevelden.

Inbreng van inwoners 
enorm belangrijk

Wethouder Kiki Hagen (Duur-
zaamheid): “De doelstelling van 
de gemeente vraagt om te kie-
zen voor gebieden waar we duur-
zame energie kunnen opwekken. 
Het is een afweging tussen land-
schap, natuur en draagvlak. Voor 
deze ingrijpende keuzes willen 
we graag weten wat inwoners 
hiervan vinden. Zij wonen, recre-
eren en leven in het gebied. Daar-
om blijven we graag met u in ge-
sprek over deze afwegingen.”

Tijdens een online sessie 
worden de resultaten 
van de Zon en Wind 
kaart gepresenteerd
Op 7 december presenteert de 
gemeente de uitkomsten van de 
Zon en Wind kaart aan inwoners 
en belangenvertegenwoordi-
gers. Dit gebeurt tijdens een onli-
ne bijeenkomst. Tijdens deze ses-
sie geeft gemeente uitleg hoe de-
ze resultaten in het verdere pro-
ces gebruikt worden. Samen met 
inwoners wordt er bekeken of er 
overeenkomsten zijn met de eer-
dere vragenlijst over randvoor-
waarden voor zonnevelden en 
windmolens. 
Maar ook of inwoners een sterke-
re voorkeur hebben voor zonne-
velden of juist windmolens. In het 
nieuwe jaar houdt de gemeen-
te een 2e sessie. Tijdens deze ver-
volgsessie worden de voors en te-
gens van kansrijke gebieden be-
sproken. 
De online sessie vindt plaats op 
maandag 7 december om 20.00 
uur. Het programma duurt 1,5 
uur. Aanmelden kan via www.
derondevenen.nl/zonenwind. In 
het aanmeldformulier kunnen in-
woners vragen stellen waarop ze 
graag antwoord willen hebben . 
Een dag voor de sessie ontvangt 
u een bevestigingsmail. In deze 
email staat ook de link om deel te 
nemen aan de online sessie. Geen 
email ontvangen? Neem dan te-
lefonisch contact op via 0297 29 
16 16. Of stuur een e-mail naar 
duurzaam@derondevenen.nl.

Recreatieschap wil snelvaren op Vinkeveense Plassen 
reguleren
Concept voorstel snelvaren aan de 
gemeenteraad voorgelegd
De Ronde Venen -  Recreatie-
schap Stichtse Groenlanden 
vraagt de gemeenteraad van De 
Ronde Venen te reageren op het 
concept voorstel om snelvaren te 
reguleren, door het beperkt toe 
te staan binnen een afgebakend 
gebied op de Vinkeveense Plas-
sen. Er geldt nu een maximum 
vaarsnelheid van 9 km per uur 
overdag en 6 km per uur na zons-
ondergang en na 22.00 uur. Toch 
gebeurt het regelmatig dat wa-
tersporters harder varen dan toe-
gestaan, vooral tussen de smal-
le legakkers in de drukbevaren 
Noordplas. Dat is hinderlijk voor 

andere recreanten, levert soms 
onveilige situaties op en is scha-
delijk voor de natuur en kwetsba-
re oevers. Recreatieschap Sticht-
se Groenlanden wil daarom snel-
varen op de Vinkeveense Plas-
sen reguleren. Met een onthef-
fing van het recreatieschap mo-
gen boten dan harder varen dan 
9 km per uur binnen een afgeba-
kend gebied en onder bepaalde 
voorwaarden. Het recreatieschap 
heeft dit verwerkt in een concept 
voorstel en wil de reactie van de 
gemeenteraad van De Ronde Ve-
nen meenemen in de praktische 
uitwerking daarvan.Het voorstel 

Een rijk gevulde editie
De Ronde Venen - “Halverwe-
ge de vorige eeuw werd de poli-
tieke gang van zaken in de toen-
malige gemeente Vinkeveen en 
Waverveen bepaald door een 
paar gevestigde partijen, veel-
al van christelijke signatuur. Ge-
meenteraadsverkiezingen lever-
den meestal een bestendiging 
van al jaren bestaande verhou-
dingen op. Dat veranderde toen 
een aantal inwoners besloot om 
een nieuwe partij op te richten 
en mee te gaan doen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
1970”, aldus de inleiding van het 
tweede artikel van Piet van Buul 
over de gemeentepolitiek in de 
jaren zeventig, dat hij samen met 
Margriet Dekker schreef voor de 
Proosdijkroniek van december.
‘De grote vraag is hoe weet je of 
iemand besmet is.’ 
Een zinsnede uit het artikel ‘Hoe 
cholera de geneeskunst beïn-
vloedde en onze streek mee-
nam’ van Joop Frankenhuizen. Hij 
neemt ons mee naar het midden 
van de negentiende eeuw, toen 
onze regio geteisterd werd door 
een cholera-epidemie. Stef Veer-
huis geeft in een tweede deel 
over de ‘Geheimschrijver’, een 
soort gemeentesecretaris, inzicht 
in de religie en meer algemene 
omstandigheden van onze dor-
pen in de achttiende eeuw.

Proosdijkroniek
Van het kwartaalblad van de his-

torische vereniging De Proosdij-
landen verschijnt binnenkort het 
decembernummer. 
Een brede variatie aan regionaal 
historische artikelen is door de 
betrokken schrijversgroep gepro-
duceerd. 
Naast de al genoemde verhalen 
behandelt Chris Woerden de Uit-
hoornse schilder Johannes Voor-
hout en kijkt Harmen Hoogen-
hout met weemoed terug naar de 
samenvoeging van Baambrugge 
en Abcoude halverwege de vori-
ge eeuw.

Maar er is nog veel meer. 
Foto’s van toen en nu uit Wilnis. 
Foto’s uit de vroegere dorpsker-
nen van Abcoude en Baambrug-
ge. 
Een verhaal over het Vinkeveen-
se schildersbedrijf van Mulck-
huyse en een nieuwsgierig ma-
kende vooruitblik op het Jumbo 
2 stickerverzamelboek van 2021. 
Arie Bloed duikt in de geschie-
denis van de Vinkeveense burge-
meester Elsen, en Gerard Meule-
mans geeft uitleg over het gene-
alogieprogramma Gens Data Pro. 
Dit alles is aangevuld met andere 
regionaal interessante informa-
tie. Het geheel is fraai opgemaakt 
door Jaco (Pijl14) Kroon. 

Het mag duidelijk zijn dat ook de-
ze editie weer smullen is voor de 
plaatselijke geschiedenislefheb-
bers.

RVB-raadslid René Bultena verlaat de raad door verhuizing
’Ik laat een college achter die niet in control is’
De Ronde Venen – Vorige week 
maakte de fractie van Ronde Ve-
nen Belang in een persbericht be-
kend dat René Bultena de raad 
gaat verlaten. Reden: hij gaat ver-
huizen naar Terschelling. Door de 
Corona-epidemie zal in de raad 
geen afscheid genomen worden. 
Reden voor ons voor een inter-
view.

- Wat een plotseling vertrek 
“Voor jou wel waarschijnlijk. Maar 
binnen Ronde Venen Belang was 
het al langer bekend. Tijdens on-
ze zomer barbecue heb ik de le-
den verteld dat ik zou vertrekken.  
De meesten geloofden het niet 
direct, maar toen ik wat plaatjes 
liet zien begon het kwartje te val-
len”.

- Waarom Terschelling?
“Ik heb al van jongs af aan een 
zwak voor de Waddeneilanden. 
Steeds spookte door mijn hoofd 
dat ik daar ooit zou gaan wonen. 

En dat wordt nu realiteit. Ik liep 
tegen een mooie woning aan in 
een van de oudste, misschien wel 
het oudste straatje van Terschel-
ling.  Toen hoefde ik niet lang na 
te denken”.  

- Ga je daar de politiek in?
“Nee, absoluut niet.” 

- Waarom deed je dat hier wel?
“Lachend: Dat heeft een hele his-
torie. Als je weet hoe vaak mijn 
deur is platgelopen, eerst door 
Jac. Dekker en later door Anco 
Goldhoorn, dan gebeurt het een 
keer dat je ja zegt. En dat heb ik 
ook met overtuiging gedaan.”

- Overtuiging?
“Ja, het leven bestaat voor mij uit 
meer dan werken. Ik ben ervan 
overtuigd dat iedereen wat kan 
doen, in welke mate ook, voor zijn 
omgeving. Voordat ik in de raad 
kwam deed ik dat al en in de raad 
kon ik wat extra’s doen. Daarnaast 

was het ook een manier van ont-
spanning. Even los van de zakelij-
ke beslommeringen. Vergeet niet 
ik midden in de vorige crisis in de 
raad kwam. Een crisis die me, net 
als andere ondernemers, zakelijk 
heel veel hoofdbrekens heeft ge-
kost.” 

- Hebben je zakelijke belangen 
weleens in de weg gezeten?
“Toen mij werd gevraagd om in 
de raad te komen heb ik dit wel 
als een breekpunt gezien. Door 
duidelijke afspraken te maken 
met de fractie is het nooit voor-
gekomen dat er sprake was van 
belangenverstrengeling. 
Zo heb ik me nooit beziggehou-
den met Ruimtelijke Ordening, 
alleen al om te voorkomen dat 
er verwijten zouden kinnen wor-
den gemaakt.  Toch werd er, zeker 
in het begin, heel wantrouwend 
naar mij gekeken. 
Ook zijn er wel eens in het open-
baar opmerkingen gemaakt dat 

ik voor eigen belang zou gaan. 
Kortgeleden nog toen ik samen 
met Anco Goldhoorn ons plan 
voor een zonneveld in de raad 
bracht. Toen werd onze integri-
teit in twijfel getrokken door een 
collega raadslid namens zijn frac-
tie. Lachend: Dit terwijl er maar 2 
raadsleden zijn die door een er-
kend bureau als Berenschot inte-
ger zijn verklaard. Nu is de vraag 
of de rest volgt.”

- Wat is je leukste herinnering?
“Dat zijn er meerdere. Allereerst 
de coalitieonderhandelingen in 
2014. Een heel leuk proces als 
je daarop terugkijkt. En dat ter-
wijl ik van gemeentepolitiek to-
taal geen kaas gegeten had.  En 
dan besprekingen over een coa-
litieakkoord en later diverse be-
grotingen. Daar kon ik mijn erva-
ring als ondernemer en mijn cre-
ativiteit kwijt. Dat heb ik ook nog 
gedaan bij de laatste begroting 
toen we samen met de VVD een 

amendement indienden om de 
ondernemers in deze gemeente 
van een schandalige OZB-verho-
ging te verlossen.  Als ik dan toch 
terugkijk is het misschien wel de 
positie van een raadslid. Je bent 
zonder last of ruggenspraak ge-
kozen en dat moet je zien als een 
baan zonder baas. Dat is toch een 
heel apart gevoel, zeg nou zelf.” 

- Wat laat je achter?
“De fractie laat ik met vertrou-
wen achter. Heel veel kennis is 
aanwezig en een goede fractie-

voorzitter. Ik ben ervan overtuigd 
dat mijn opvolger ook zijn of haar 
kennis zal toevoegen. Neemt niet 
weg trouwens dat de fractie altijd 
op mij kan terugvallen. Ik ben de 
wereld niet uit en zal voor mijn 
activiteiten regelmatig in Vinke-
veen zijn. Verder laat ik een raad 
achter waar echt een gebrek is 
aan financiële kennis en een ge-
meentebestuur dat naar mijn me-
ning niet in control is. Dat is echt 
geen nieuw geluid, dat hebben 
we ook in de raad kenbaar ge-
maakt.”

is om het snelvaren te centreren 
op een aangewezen plek in het 
rustigere deel van de Zuidplas. 
Het mogelijke snelvaargebied 
kan met boeien gemarkeerd wor-
den. Het recreatieschap wil een 
beperkt aantal ontheffingen voor 
snelvaren uitgeven. Dit is veiliger 
en beter te handhaven. Het voor-
stel komt tegelijkertijd tegemoet 
aan watersporters die willen snel-
varen. 

Reactie van de gemeente
Alberta Schuurs is bestuurslid 
van het recreatieschap en wet-
houder van gemeente De Ronde 
Venen. Zij vindt het belangrijk dat 
het voorstel om snelvaren in te 
voeren wordt voorgelegd aan de 
raad: “Bij het reguleren van snel-
varen op de Vinkeveense Plassen 
spelen meerdere, soms tegenge-
stelde belangen een rol. Veilig-
heid staat uiteraard voorop. Maar 
daarnaast moet het schap ook re-
kening houden met natuur, on-
derhoud, handhaving en met de 

wensen en behoeften van water-
sporters, ondernemers en om-
wonenden. De raad kent de situ-
atie op de Vinkeveense Plassen 
en kan daarom zeker nog goede 
suggesties hebben, die de prak-
tische uitwerking van het voor-
stel ten goede komen.” Ook om-
wonenden en andere belangheb-
benden krijgen de kans om te re-
ageren op het concept voorstel. 
Het recreatieschap neemt alle re-
acties mee in de praktische uit-
werking van het voorstel. Om het 
snelvaren te reguleren moet het 
recreatieschap haar Besluit Mo-
torschepen Vinkeveense Plassen 
uit 2000 wijzigen. In 2021 neemt 
het recreatieschap een besluit 
over het reguleren van snelva-
ren op de Vinkeveense Plassen en 
hoe dit wordt geregeld.Het recre-
atieschap heeft plannen voor re-
creatieve ontwikkelingen op en 
rond de Vinkeveense Plassen. Het 
reguleren van snelvaren is één 
van de maatregelen uit het rap-
port ‘Recreatieve ontwikkeling 
van de zandeilanden: het Ont-
wikkelscenario’ van het recreatie-
schap. Voor het merendeel van de 
maatregelen is aanpassing van 
het bestemmingsplan Plassen-
gebied nodig. De beleidsmaatre-
gelen (betaald parkeren, snelva-
ren en liggeld) kan het recreatie-
schap uitvoeren door de eigen re-
gelgeving hierop aan te passen.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels 
de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die 
inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als 
de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de
inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Is er plaats voor IVI op de zitbankjes?
IVI is al ruim een jaar bezig om in gesprek te komen met de ge-
meente en de wethouder om in gesprek te komen over het inge-
diende plan om iets met zitbankjes te mogen doen. Op e-mails 
kwam geen reactie en een paar weken geleden deden wij op de 
IVI-pagina ook nog een oproep om hierover met ons in gesprek 
te gaan. Geen enkele reactie. Toen we lazen dat de zitbankjes als 
agendapunt van de commissievergadering van 11-11-2020 stond 
wilden IVI hier natuurlijk heel graag iets over kwijt. We vinden het 
namelijk onbegrijpelijk dat hierover niet met Inwoners Voor In-
woners (IVI) is gesproken. We hebben een heel leuk plan om dit 
samen met inwoners op te gaan pakken. Een ideale kans om de in-
wonersparticipatie een kans te kunnen geven in De Ronde Venen. 
IVI hoopt dat de raad er in ieder geval voor kan zorgen dat men 
in gesprek wil gaan met IVI. Praten met elkaar is toch het minste 
wat je kan doen?

De commissie vergadering
IVI heeft het uitgewerkte plan 
om iets leuks met de bestaande 
zitbankjes te gaan doen aan de 
raadsleden gestuurd. In de stuk-
ken behorend bij de commissie 
vergadering zaten ook een aan-
tal voorstellen die inzicht gaven in 
de plannen van de gemeente. Dit 
gaat niet meer over inwonerspar-
ticipatie, maar over bezuinigingen.

In het kort
De kosten die de gemeente 
maakt voor het aanschaffen van 
nieuwe bankjes of voor het on-
derhoud van bestaande bankjes 
worden van de begroting afge-
haald. Tenminste als het plan wat 
er nu ligt doorgaat. De gemeente 
wil namelijk dat bedrijven, inwo-
ners of stichtingen deze kosten 
gaan betalen door het adopteren 
of sponoren van een bankje in de 
gemeente. Of dat inwoners gratis 
en voor niets de bankjes gaan on-
derhouden. Men mag er dan wel 
een naamplaatje opzetten. 

Wat gaat dat kosten?
Inwoners of bedrijven kunnen 
dus een bankje van de gemeen-
te adopteren. En wat moet men 

hiervoor dan betalen. Volgens de 
voorgestelde af te sluiten over-
eenkomsten die bij het plan van 
de gemeente horen zijn de kos-
ten voor het onderhoud tus-
sen de 350 en 590 euro per jaar 
per bankje en de kosten voor de 
aanschaf van een kunstof bank-
je 510 euro en een seniorenbank-
je met of zonder rollater voorzie-
ning tussen de 2800 en 3800 eu-
ro per bankje. Hiervoor moet dan 
wel een contract voor 5 jaar wor-
den afgesloten. 

Voordeel voor de gemeente
Een simpel rekensommetje leert 
ons dat dit de gemeente echt 
geld gaat opleveren. Want stel 
dat iedere kern nu eens 2 nieu-
we bankjes krijgt en als we een 
voorzichtige schatting maken dat 
er in onze gemeente 200 bank-
jes staan dan zijn de kosten nu 
dus ca € 42.000 voor de 16 nieu-
we bankjes en 80.000 euro voor 
het onderhoud aan de bestaan-
de bankjes. We kunnen deze ge-
specifeerde kosten niet vinden 
in de kadernota van de gemeen-
te, maar de cijfers in dit stuk spre-
ken voor zich en wij hebben het 
rekensommetje wel gemaakt.

Huidig onderhoud
Misschien is het rekensommetje 
niet helemaal goed maar dat de 
gemeente nu kosten maakt voor 
het onderhoud mag toch duide-
lijk zijn. Voor het onderhoud van 
de bankjes huurt de gemeente 
nu natuurlijk personeel in (groen-
voorziening en/of hoveniers). De-
ze kosten worden dus jaarlijks al 
gemaakt en opgehaald bij de in-
woners, door belastingen die wij 
betalen. Alhoewel het lijkt dat 
er niet zoveel is uitgegeven, als 
we naar de huidige staat van de 
bankjes kijken. Maar dat kan na-
tuurlijk echt niet! 

Sponsoring en adopteren best 
slim in deze tijd 
Door bedrijven, inwoners of stich-
tingen een reclame-uiting op het 
bankje te geven(verkopen) wil 
men deze kosten nu ophalen en/
of het beheer of onderhoud bij de 
inwoners uit De Ronde Venen la-
ten. Dat is natuurlijk een heel slim 
plan en in een tijd van bezuinigin-
gen ook helemaal niet zo gek. Als 
het aan IVI ligt, stemt de gemeen-
teraad in november dus in met 
het voorstel om de bankjes te la-
ten sponsoren. 

Waarom van bovenaf 
organiseren
Wat IVI wel jammer vindt is dat dit 
van bovenaf georganiseerd moet 
gaan worden. Het plan wat IVI 
heeft neergelegd bij de gemeen-
te past hier namelijk naadloos in. 
Bovendien een ideale kans om in-
woners eens iets over te laten ne-
men van de gemeente. En mis-
schien wordt het financieel dan 
nog wel aantrekkelijker, want 
misschien zijn de overheadkos-
ten dan wel veel minder. Want nu 
wordt een betaalde ambtenaar 
en een dure communicatieafde-
ling ingeschakelt en inwoners zijn 
waarschijnlijk iets goedkoper. 

Logisch toch
We hopen dat de raad begrijpt 
dat er gelden verschoven moeten 
gaan worden als IVI dit zou willen 
oppakken. Natuurlijk kunnen in-
woners dit niet voor niets doen, 
dat kan de gemeente immers ook 
niet. Geen ambtenaar gaat gra-
tis werken. Logisch toch. Waarom 
en voor wie zouden inwoners dat 
dan wel moeten doen? Boven-
dien kunnen inwoners met een 

afstand tot de arbeidsmarkt be-
trokken worden. Een win win. 

Krijgt IVI nog een kans? 
Hopelijk krijgt IVI alsnog door tus-
senkomst van de raad de moge-
lijkheid om een aantal bankjes 
te adopteren en het plan te gaan 
uitvoeren. Doormiddel van spon-
soring wil IVI een en ander dan 
gaan bekostigen. 

De bal ligt nu bij de raad
Een mooie kans om te laten zien 
dat inwonersparticipatie in sa-
menwerking met lokale onder-
nemers kan werken. Maar eerst 
moet je als lokale overheid uit-
spreken dat je zaken van onder-
af durft te laat organiseren en uit 
handen durft te geven aan inwo-
ners. Zonder die support en me-
dewerking is inwonersparticipa-
tie niet mogelijk. De raad heeft 
nu de kans om deze opdracht aan 
B&W te geven. De bal ligt nu dus 
bij de raad en IVI kopt hem graag 
in. Misschien gaan we samen sco-
ren. 

Wilt u meewerken aan 
het IVI- bankjesproject
Vindt u het als inwoner leuk om 
samen met IVI iets te gaan doen 
op het gebied van de zitbankjes 
in de gemeente? Of wilt u meer 
weten over het IVI-banjespro-
ject precies is? Bent u onderne-
mer en wilt u deze mooie socia-
le uitdaging samen met IVI aan-
gaan? Of heeft u zelf een leuk 
idee om rondom de zitbankjes 
te gaan doen laat het IVI weten 
door een e-mail te sturen naar:  
info@iwonersvoorinwoners.nl. 

Inwoners hebben wel degelijk invloed en wat te kiezen als het gaat om hun eigen welzijn en omgeving

Tijd om samen welzijn centraal te stellen
De programmabegroting van onze gemeente stond de afgelopen 
weken op de lokale politieke agenda. Geen gemakkelijke opgave 
om het huishoudboekje van onze gemeente op orde te krijgen. 
Opvallend dat 10 van de 27 raadsleden geen goedkeuring gaven 
aan deze begroting. IVI wil zich zeker niet inhoudelijk gaan men-
gen in deze ingewikkelde politieke discussie. Vooral een discus-
sie waar wel of niet op bezuinigd moet gaan worden. Wel vind IVI 
het zorgelijk om te lezen dat de inwoners in De Ronde Venen in 
2021 worden geconfronteerd met beperkingen in de gemeente-
lijke dienstverlening en dat er aanpassingen komen in het beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte. En dat woonlasten en af-
valstofheffingen omhoog gaan. Het gaat in zo’n begroting vooral 
om euro’s terwijl we misschien veel meer moeten kijken naar het 
welzijn van de inwoners. Is het niet tijd voor verandering en zijn 
we niet toe aan een welzijnseconomie waar inwoners veel meer 
betrokken zijn en zelf meedoen?

Bureaucratie kost handen 
vol geld
Binnen enkele decennia zijn we 
erin geslaagd om een econo-

misch systeem te creëren dat vol-
ledig in de ban is van de markt en 
waarbij de bureaucratie handen 
vol met geld is gaan kosten. Het 

lijkt of alles in geld berekend en 
beredeneerd wordt. Daarnaast lo-
pen we vast in onze eigen wet en 
regelgeving. Door al die regeltjes 
is er een gemeentelijk apparaat 
nodig die uit zijn eigen kantoor-
muren dreigt te groeien. De kos-
ten van de ambtenaren die al het 
werk moeten doen en dure exter-
ne bureaus die ingehuurd wor-
den zijn dan ook bijna niet meer 
op te brengen en drukken fors op 
de gemeentelijke begroting. Geld 
wat uiteindelijk door de inwo-
ners en ondernemers opgebracht 
moet worden. 

Geld geen doel maar middel
We lijken er niet meer in te slagen 
om de primaire behoeftes van 
onze inwoners te kunnen vervul-

len. De zorgkosten worden steeds 
hoger waardoor we steeds meer 
gaan bezuinigen op zorg. En het 
feit dat steeds meer mensen af-
hankelijk van de voedselbank 
worden is ook een teken aan de 
wand. Het lijkt er steeds meer op 
dat we zijn vastgelopen in een sy-
steem van geld wat niet meer vol-
doet. We moeten beseffen dat we 
niet langer op economische groei 
kunnen rekenen om onze socia-
le problemen op te lossen én dat 
geld geen doel, maar een mid-
del is.”

Geen welvaart maar welzijn
IVI denk dat het anders kan. Zo-
dra we niet welvaart, maar wel-
zijn centraal stellen in ons econo-
misch systeem, verandert alles. 
We moeten toewerken naar een 
welzijnseconomie. Uiteindelijk 
komt het creëren van de welzijns-
economie allemaal neer op een 
mind-set verschuiving. We moe-
ten anders gaan denken en doen. 

Op naar de Welzijnseconomie
Deze nieuwe economie creëren 
is geen gemakkelijke opgave. We 
moeten daar samen in gaan in-
vesteren. De overheid, de politiek 
en natuurlijk ook de inwoners 
moeten mee gaan bewegen. IVI 
zet zich hier voor in en wil inwo-
ners meer gaan betrekken en la-
ten beslissen over hun eigen leef-
omgeving. IVI heeft daar dan wel 
de steun van de lokale overheid 
bij nodig. We moeten ons samen 
focussen op de lange termijn en 
nieuwe maatstaven voor maat-
schappelijk succes creëren. 

Inwoners stimuleren
Door de verandering die wij voor 
ogen hebben moet een en ander 
wel ten goede komen van de sa-
menleving en de inwoners. Inzet 
van inwoners moet je terugzien 
in de eigen leefomgeving om in-
woners te stimuleren. Daar in-
spireer je anderen inwoners ook 
mee én geeft het jezelf het ge-
voel dat je nuttig bezig bent. Dat 
is enorm belangrijk, vooral in tur-
bulente tijden als deze.

Ook bedrijven moeten 
meedoen
Daarnaast moeten we ook be-
drijven aansporen om welzijn 
in plaats van welvaart voorop te 
stellen. Bedrijven moeten hun 
commerciële successen gebrui-
ken om sociale en ecologische 
vooruitgang te creëren. Dat zal 
echt gewaardeerd worden en 
dan voeg je pas echt wat toe aan 
de wereld.

Onze leefomgeving 
aanpassen aan welzijn
We moeten onze leefomgeving 
niet langer ontwerpen voor au-
to’s en consumptie, maar voor 
verbindende gemeenschappen. 
Inwoners veel meer stimuleren 
om zich te interesseren in hun ei-
gen leefomgeving. Hoe mooi zou 
het zijn als inwoners in hun eigen 
gemeente kunnen werken en wo-
nen. Daar moet je dan wel weer 
de woonbehoefte op afstemmen. 
Dus werknemers uit de eigen re-
gio aannemen en starterswo-
ningen zijn in die zin belangrijke 
aandachtspunten. 

Pioniers
Kortom: een Welzijnseconomie 
komt er alleen als we erin slagen 
om het samen te doen en aan 
meerdere knoppen tegelijkertijd 
durven te draaien. Ondanks de 
complexiteit en grootte van deze 
uitdaging gelooft IVI dat er mo-
gelijkheden zijn. Er is een groei-
ende beweging van inwoners en 
vooruitstrevende gemeentes die 
zich verdiepen in nieuwe busi-
nessmodellen en revolutionaire 
projecten. Op veel plaatsen ont-
staan kleine bubbels van veran-
dering. Dit zijn de pioniers die 
ons laten zien dat een alternatief 
systeem creëren nu al mogelijk is.

Globale gemeenschap
IVI wil die beweging in De Ron-
de Venen ook in gang zetten. IVI 

wil verenigingen, inwoners, be-
drijven en overheden verenigen. 
Er zijn in De Ronde Venen al heel 
veel initiatieven maar allen ope-
reren ze vaak op eigen kracht en/
of afzonderlijk van elkaar. Samen-
brengen van deze krachten is het 
doel van IVI. Dus het is goed dat 
er verschillende wijk en buurtver-
eniging zijn en allerlei initiatieven 
op thema oppoppen maar laten 
we onder één paraplu van inwo-
nersbelangen gaan opereren en 
de krachten bundelen. IVI wil die 
paraplu zijn. Vergelijk het met ste-
nen in een rivier; als ze van elkaar 
gescheiden zijn, kan het water er 
gewoon langs blijven stromen. 
Maar als we ze kunnen verbinden 
en op elkaar stapelen, kunnen we 
het tij samen keren. 

Iedereen kan zijn 
steentje bijdragen
Laten we allemaal ons steen-
tje bijdragen. Volgens IVI hoef je 
geen politicus of ondernemer te 
zijn om te kunnen bijdragen aan 
de groeiende golf van verande-
ring. We kunnen elkaar stimule-
ren om mee te denken en mee te 
doen als het om ons eigen leef-
omgeving gaat. Daarvoor moet je 
wel iets hebben waar je je bij kan 
aansluiten en je jezelf thuis voelt. 
Het club en/of campinggevoel. 
Daarvoor wil IVI staan. Het ge-
voel krijgen dat je erbij hoort. Het 
moet toch beter kunnen? Organi-
saties, instituten en politici heb-
ben ons van bovenaf namelijk ja-
renlang verteld dat dit het is en 
we het hiermee moeten doen en 
er geen alternatief is. Dus een van 
de meest krachtige dingen die we 
kunnen doen is elkaar het gevoel 
te geven dat wij het samen wél 
kunnen veranderen. 

Stemmen op verandering 
Daarnaast kun je zowel poli-
tiek als economisch gezien stu-
ren en stemmen op verandering. 
Als je in de gelukkige omstandig-
heid bent dat je kan kiezen hoe 
je jouw geld kan uitgeven, kun 
je nadenken over welk type be-
drijf je wilt steunen. Een lokaal 
en sociaal betrokken ecologisch 
verantwoord bedrijf is vaak een 
goede keus voor de eigen omge-
ving. En als we het hebben over 
kiezen kunnen we natuurlijk alle-
maal verandering eisen middels 
ons stemrecht. IVI wil graag po-
litiek onafhankelijk zijn maar wil 
de politici wel motiveren om het 
avontuur van de verandering sa-
men aan te gaan en de uitdagin-
gen van dit moment en inwoners 
serieus te nemen.

Oproep aan inwoners, 
ondernemers en politiek
Bouw je mee aan de Welzijnseco-
nomie? Denk jij ook dat er een 
verandering noodzakelijk is? Dan 
roept IVI inwoners, ondernemers 
en politiek op om mee te doen 
met de beweging die IVI in gang 
heeft gezet. Word vriend van In-
woners Voor Inwoners (IVI). Het 
is gratis en eenvoudig en zon-
der enige verplichting. Ga naar 
de website van IVI www.inwo-
nersvoorinwoners.nl en verbind 
je met de inwoners die de veran-
dering willen vormgeven. Zonder 
support en medewerking is inwo-
nersparticipatie niet mogelijk.

Heeft u zelf wat toe te voegen, 
een initiatief of idee die de in-
wonersparticipatie ten goe-
de komen stuur een mail naar:  
info@inwonersvoorinwoners.nl
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Uithoorn - De donkere dagen 
hebben hun intrede gedaan, het 
is alweer vroeg donker. In Cen-
trum Uithoorn hebben de bewo-
ners naast de uitdagingen van 
corona te maken met intensieve 
bouwwerkzaamheden die daar 
plaatsvinden. 

Denk daarbij aan de sloop- en 
renovatieprojecten van Eigen 
Haard, de bouw van De Rede aan 
de Amstelkade én de komst van 
de metrolijn met als eindhalte het 
station bij restaurant Het Spoor-
huis. Dit alles vraagt best wel veel 
van hen. Buurtbeheer Centrum 
doet er alles aan om ondanks de 
vele beperkingen de bewoners 

te verbinden en te zorgen voor 
lichtpuntjes. Dus tijd om het ge-
zellig te maken en te genieten 
van verlichting, zowel binnen 
als buiten. Dit jaar doen ze daar-
om een speciale oproep aan alle 
buurtbewoners om hun tuin of 
balkon sfeervol aan te kleden en 
te verlichten. Afgelopen weekend 
zijn de buurtbewoners via een fly-
er geïnformeerd over dit initia-
tief. Zo doen ze met zijn alle hun 
best om het Centrum de gezel-
ligste buurt van Uithoorn te ma-
ken! Dit initiatief wordt mogelijk 
gemaakt door: Buurtbeheer Uit-
hoorn Centrum, Initiatievenfonds 
en Stichting Promotie Uithoorn & 
De Kwakel (SPUK).

Bouw De Rietkraag in 
De Kwakel van start
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. kinderspeelplaats; 7. heel boos; 12. sprekende
vogel; 13. voetbalstadion van Ajax; 14. eikenschors; 15. laagtij;
17. taaie grondsoort; 19. oosters vaartuig; 21. lidwoord; 22.
oude lap; 24. Nederlandse provincie; 27. nachtgewaad; 28.
fabrikant van keukenapparatuur; 30. sprookjesfiguur; 31. bouw-
land; 32. windrichting; 33. ledemaat; 35. zonder inhoud; 37. ver-
eniging van eigenaren (afk.); 38. uilskuiken; 41. muurholte; 42.
Europese vrouw; 44. reclameverlichting; 46. nogmaals; 47.
moeilijk buigzaam (stug); 48. scheepskeuken; 49. metaal; 50.
inwendig orgaan; 52. dichtbehaarde dierenhuid; 54. jokken; 56.
afzonderlijke berg uit de Alpen; 58. Europese hoofdstad; 61.
deel van oor; 62. diep rivierdal; 64. jongensnaam; 65. hemelli-
chaam; 67. tweetal muzikanten; 68. Electric Light Orchestra
(afk.); 70. gemene poets of streek; 72. kerkelijke straf; 73.
Nederlandse provincie; 76. voor (in samenstelling); 77. United
Kingdom (afk.); 78. getroffen (niet mis); 79. gespitste mond; 81.
personal computer (afk.); 82. steen; 83. sprookjesfiguur; 84.
asvaas; 86. eerste Russische ruimtevaarder; 87. Frans auto-
merk.

Verticaal 1. Nederlandse provincie; 2. noorderbreedte (afk.); 3.
duinvallei; 4. bandiet (schurk); 5. schip der woestijn; 6. korte
nota of notitie; 7. Javaans poppenspel; 8. zwemvogel; 9.
scheepsvloer; 10. maanstand (afk.); 11. Nederlandse provincie;
16. platvis; 18. telwoord; 20. onkosten (afk.); 21. fraaie kleding
(opsmuk); 23. venster; 25. grondsoort (turf); 26. riem voor
jagershonden (leiband); 27. geld; 29. Nederlandse provincie;
32. Nederlandse provincie; 34. afgemat; 36. kinderspeelgoed
(dubbele kegel); 37. runderen (algemene benaming); 39.
gestreepte ezelachtige giraffensoort; 40. slechte gewoonte; 42.
zuurdeeg (gist); 43. snelschrift; 45. gevangenis; 46. speeltuinat-
tribuut; 51. dun (magertjes); 53. tennisterm; 54. Nederlandse
provincie; 55. geestdrift; 56. soort agave (sierplant); 57. water-
plas; 59. beginsel van blad of bloem; 60. Nederlandse provincie;
62. jong hoen; 63. blunder; 66. binnenvaartuig; 67. spoedig; 69.
windrichting (afk.); 71. gemeente in Noord-Brabant; 73. eerlijk
(oprecht); 74. brandvrije kluis; 75. zangwijsje; 78. Raad voor
Economische Aangelegenheden (afk.); 80. open strook in een
bos; 82. gewicht (afk.); 85. heden. 

Duurzaam, betaalbaar en 
toekomstbestendig
Het project bestaat uit eenge-
zinswoningen, herenhuizen, 
twee-onder-één-kapwoningen  
en zogenaamde beneden-bo-
venwoningen. Deze beneden-
bovenwoningen zijn ontwik-
keld voor starters op de wo-
ningmarkt. “Starters op de wo-
ningmarkt hebben weinig kan-
sen vanwege de hoge huizen-
prijzen. Wij willen hun droom 
laten uitkomen; dus ontwikkel-
den we de beneden-bovenwo-
ning. Hier kunnen zij duurzaam 
en toekomstbestendig wonen”, 

aldus De Haas.  De realisatie van 
de duurzame starterswoningen 
sluit aan op de ambitie van de 
Rotterdamse projectontwikke-
laar en bouwer: Meer mensen 
sneller en goedkoper aan een 
voor hen betaalbare woning hel-
pen, zonder de ecologische voet-
print te vergroten. Iedere woning 
in De Rietkraag wordt duurzaam 
ontwikkeld. Zo worden de wo-
ningen voorzien van optima-
le isolatie, zonnepanelen en all-
electric installaties. Ook is er veel 
aandacht voor de inclusiviteit in 
het plan door diverse doelgroe-
pen samen te brengen.

De Kwakel – Vorige week is de 
bouw van 42 koopwoningen in 
nieuwbouwproject de Rietkraag 
in De Kwakel feestelijk beklon-
ken. Onder het digitaal toeziend 
oog van de toekomstige bewo-
ners, CPO groep The Cube en 
Bolton Bouw gaven wethouder 
Jan Hazen en VORM het officiële 
startsein. Naar verwachting wor-
den de woningen opgeleverd in 
het tweede kwartaal van 2021.
De Rietkraag wordt uniek. De rie-
ten kappen, wit gekeimde ge-
vels, landelijke ligging, groenrij-
ke omgeving en dorpse gezellig-
heid maken van de nieuwbouw-
wijk een buitengewone woon- en 
leefplek. Een wijk met een eigen 
identiteit. Ruimte en groen bin-
nen handbereik en wonen in een 
prachtig vormgegeven wijk met 
een hoogstamboomgaard voor 
de deur. Dat is wonen in De Riet-
kraag. Wethouder Jan Hazen is 
enthousiaste over deze ontwik-
keling: “De bouw van dit nieuw-
bouwproject De Rietkraag is een 
welkome aanvulling voor onze 
gemeente. Het woonaanbod in 
onze regio staat onderdruk. Dit 
zagen we ook terug bij de be-
langstelling toen deze woningen 
in verkoop gingen. De toekomsti-
ge bewoners wonen of gaan wo-
nen in een mooie gemeente met 
een prettige woonklimaat.”

Rustiek wonen in het 
landelijk groen
“De grote diversiteit aan woning-
types met landelijke ligging zijn 
een verrijking voor de gemeente 
Uithoorn” stelt Arno de Haas, Ont-
wikkelmanager klant & markt bij 
VORM. “Het wordt een mooie mix 
van doelgroepen; van starterswo-
ningen tot luxe twee-onder-één-
kap. En dat allemaal in een fij-
ne groene omgeving”. Daarnaast 
hebben de toekomstige bewo-
ners alles binnen handbereik; een 
supermarkt, kapsalon, een brood 
en banketbakker, een slager, de 
wekelijkse viskraam en ook een 
restaurant. Verder zijn er verschil-
lende (sport)verenigingen in de 
omgeving, waaronder voetbal en 
hockey.
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De leerlingen van OBS 
De Eendracht genieten van 

de herfst!
Mijdrecht - In het kader van ‘gezond 
bewegen moet’ zijn de leerlingen van 
de groepen 7 en 8 deze weken zoveel 
mogelijk buiten aan de slag. Als het 
buiten droog is en het schoolwerk is af-
gemaakt, zijn ze zoveel mogelijk buiten 
te vinden! 
Deze weken ligt het schoolplein onder 
een deken van prachtige bladeren, pre-
cies daar waar ze willen spelen en voet-
ballen. Blaadjes zijn prachtig voor het 
juiste herfstgevoel, maar ook glad en 

nat! Dus gaan de bezems en kruiwa-
gens naar buiten om zoveel mogelijk 
bladafval op te ruimen. 
De struiken en boompjes op het plein 
krijgen een fl inke snoeibeurt van de juf 
en de meester, want al jaren ligt deze 
taak helaas bij het onderwijsteam. Vrij-
willigers kunnen in verband met co-
rona niet worden opgeroepen en dus 
helpen heel veel leerlingen een hand-
je mee. Het plein wordt hierdoor een 
stukje meer ‘toonbaar’! Wat een kan-

jers die kinderen! Als alles klaar is ko-
men de tekenboeken en houtskool-
tjes tevoorschijn en maken ze vanuit 
diverse gezichtspunten een mooie te-
kening van de omgeving. Binnen af-
zienbare tijd zullen hijskranen en bou-
winstallaties het plein over nemen om 
het nieuwe schoolgebouw gestalte te 
geven. En dus...genieten de leerlingen 
van OBS De Eendracht nog even van de 
rust en de ruimte die het schoolplein te 
bieden heeft!
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