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Wij zijn met SPOED 

op zoek naar serieuze 

BEZORGERS/STERS 
voor Mijdrecht.

Voor meer informatie: 

Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 

www.verspreidnet.nl

Daar nam zij afscheid van het door 
haar zelf opgerichte bureau dat haar 
naam draagt. Met haar werk heeft 
Carien van der Laan (1949) bijge-
dragen aan het versnellen van diver-
siteit aan de top van bedrijven en 
daarmee gendergelijkheid in de 
maatschappij. Zij is daarin visionair 
en haar tijd ver vooruit. Zij zet zich 
beroepsmatig én in haar onbezol-
digde nevenactiviteiten al jaren in 
voor topvrouwen en genderdiversi-
teit in Nederland. Ze heeft met haar 
kennis en vakkundigheid, haar 
gedrevenheid en volharding bijge-
dragen aan het op de politieke en 
maatschappelijke agenda plaatsen 
van dit belangrijke onderwerp.
Vrouwen voor topfuncties promoten
In 2006 zette ze een executive search 
bureau op voor vrouwen. Vanuit haar 
eigen ervaringen was het haar duide-
lijk dat Nederlandse vrouwen nage-
noeg niet overwogen werden voor 

topposities. Haar missie was dat te 
veranderen en de benoeming van 
gekwali�ceerde vrouwen voor 
topfuncties te promoten. 
In 2011 richtte ze het executive 
search bedrijf op dat haar naam 
draagt en waaruit ze terugtreedt. 
Samen met haar zakelijke partners 
introduceerde zij als eerste in Neder-
land het principe van en de belofte 
om 50 procent vrouwelijke en 50 
procent mannelijke kandidaten op 
de kandidatenlijst voor topfuncties 
te presenteren. 

Zeer aktief
In de periode 1983 tot 2008 is Carien 
van der Laan zeer actief geweest 
voor de Harvard Business School club 
of the Netherlands, waarvan de 
laatste 15 jaar als voorzitter. In die 
periode, maar ook daarna, toonde ze 
een niet a�atende inzet in het 
‘verbinden’ van mensen en vooral 

van vrouwen. Sinds 1995 is zij 
bestuurslid van Mediaplaza.nl en een 
enthousiast ambassadeur voor dit 
demonstratiecentrum dat laat zien 
wat je met internet in het bedrijfs-
leven kan doen. 
Als initiatiefnemer van het eerste uur 
zette Carien van der Laan haar steun 
en expertise in voor Talent naar de 
Top en Topvrouwen.nl. Zij hield vanaf 
de oprichting in 2007 het Neder-
landse bedrijfsleven een spiegel voor 
over de wijze waarop er met vrouwe-
lijk talent werd omgegaan. Daarnaast 
was zij bestuurslid van het John 
Adams Institute en vervult en 
vervulde ze verschillende andere 
onbezoldigde functies, onder andere 
als spreker op tal van bijeenkomsten 
en jurylid van de Opzij Top 100.
Mevrouw Van der Laan heeft zeer 
recent het initiatief genomen om de 
‘topvrouwen’ die in de gemeente De 
Ronde Venen wonen samen te 
brengen. Ook daar laat zij haar visie 
op haar missie van het bevorderen 
van vrouwen in senior management, 
bestuur en toezicht, niet onbetuigd. 
De eerste bijeenkomst was een groot 
succes.

Vinkeveen - Carien van der Laan uit Vinkeveen is woensdag 16 december 
benoemd tot o�cier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onder-
scheiding vanwege haar uitzonderlijke inzet voor het zichtbaar maken 
van topvrouwen in Nederland. Burgemeester Maarten Divendal verraste 
Van der Laan met de onderscheiding tijdens een bijeenkomst in Baarn.

Koninklijke onderscheiding voor 
Carien van der Laan

Quinten Rademakers (7) helpt 
kinderen via de Voedselbank 

Burgemeester Divendal spreekt Carien van der Laan toe.

De Ronde Venen - De onderne-
mende Quinten, groep 4 leerling uit 
Vinkeveen, ontwierp, produceerde 
en verkocht sieraden en sjaals met 
een totaalopbrengst van 368 euro. 
Quinten wil graag dat de kinderen 
van de voedselbank óók een �jne 

kerst hebben en het nieuwe jaar 
mogen beginnen met feestelijke 
producten. Op uitdrukkelijk verzoek 
van Quinten gaat de voedselbank dit 
geld besteden aan producten voor 
kinderen, zoals fristie, chocomel, 
Kerstcake, gekleurde hagelslag e.d. 

Naast deze mooie opsteker voor de 
kinderen van de voedselbank voelen 
de vrijwilligers die druk in de weer 
zijn om de voedselpakketten te 
kunnen blijven leveren tijdens de 
drukke feestdagen, zich extra gemo-
tiveerd door deze prachtige actie.

Quinten toont zijn ‘verdiende’ bedrag 368 euro.

Vinkeveen – Zondagavond raakte 
een automobilist die een glaasje 
of wat teveel op had, op het 
Demmerik van de weg, ramde 
een lantaarnpaal, reed een brug 
op (die in tweeën brak) en de 
auto eindigde in het water. De 
chauffeur kwam met de schrik 

vrij. De brug was niet meer bruik-
baar en ook van de lantaarnpaal 
was niet veel meer over. De 
chauffeur (een beginnend 
bestuurder) is aangehouden. Op 
het bureau blies hij maar liefst 
zes keer de toegestane hoeveel-
heid (580 UGL)

Weg brug door dronken mobilist



Regio - Op 14 december 2020 heeft 
de overheid een ‘harde lockdown’ 
uitgevaardigd om verdere versprei-
ding van het COVID-19-virus tegen te 
gaan. Helaas kunnen daardoor 
sommige evenementen van de SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn) niet doorgaan. Zo is de 
voorstelling ‘Amor’ door theatergroep 
Musica Extrema die afgelopen 
zondag zou plaatsvinden afgelast. 
Ook het Nieuwjaarsconcert op 17 
januari 2021 door het Amsterdam 
Wind Quintet is geannuleerd. Hoe 
noodzakelijk en begrijpelijk de 
nieuwe maatregelen ook zijn – dat 
staat buiten kijf - , een annulering is 
altijd een grote teleurstelling voor 
iedereen, niet in de laatste plaats 
voor de artiesten en de musici, die zo 
ontzettend graag hun muzikale 
passies willen delen met het publiek. 
Samen met de uitvoerenden zal het 
bestuur van de SCAU onderzoeken of 
beide voorstellingen op een later 
tijdstip alsnog doorgaan kunnen 
vinden. Nadere informatie volgt zo 
spoedig mogelijk. Kijk voor meer 
informatie op de website van de 
SCAU: www.scau.nl

Seizoen 2021-2022: afwisselend en 
vol verrassingen
Maar er is hoop. Met gepaste trots 
presenteert de SCAU het nieuwe 
culturele programma voor het 
seizoen 2021-2022, in hopelijk dan 
normale omstandigheden waarin we 
als vanouds ‘live’ kunnen genieten 
van klassieke muziek en kleinkunst in 

De Schutse te Uithoorn. 
Het programma is zeer afwisselend 
en zit vol verrassingen. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van 
zangeres Lenny Kuhr of van celliste 
Lidy Blijdorp die in 2020 een dubbele 
Edison ontving (Debuutprijs en 
Publieksprijs)? De verkoop van abon-
nementen en losse kaarten zal waar-
schijnlijk ergens in april 2021 van 
start gaan. Nadere informatie volgt. 
Hieronder het overzicht van het 
komende seizoen. 

19 september 2021: 
Seizoensopening met Carel Kraay-
enhof en Juan Pablo Pobal
17 oktober 2021: 
Pianorecital door Camiel Boomsma
14 NOVEMBER 2021: 
Helmert Woudenberg met verhalen 
van Simon Carmiggelt

21 november 2021: 
Pianorecital door Hannes Minnaar, 
o.a. Goldbergvariaties - Bach
19 december 2021: 
Kerstconcert door Kamerkoor Canta-
bile uit Alphen a/d Rijn
16 januari 2022: 
Lenny Kuhr en muzikale vrienden 
met Het lied gaat door
13 februari 2022: 
Chianti Ensemble – klassiek 
pianokwintet
13 maart 2022: 
Cor Bakker, Fay Lovsky en Remco 
Vrijdag – liedjesprogramma rond 
Harry Bannink
10 april 2022: 
Slotconcert door Lidy Blijdorp (cello) 
en Vasile Nedea (cymbalom)

Vragen en informatie
Voor vragen en alle informatie kunt u 

2 inderegio.nl • 23 december 2020NIEUWS

VERSCHIJNT WOENSDAG

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

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, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Lenny Kuhr

LidyBlijdorp. Foto: Feiko Koster

SCAU presenteert: nieuw 
cultureel seizoen 2021-2022

terecht bij het secretariaat van de 
SCAU, Anton Furnee.
Telefoon: 06 4148 8898. E-mailadres: 
secretariaat.scau@gmail.com
Het bestuur en de vrijwilligers van de 
SCAU danken de trouwe bezoekers 
voor hun geduld en begrip en 
wensen iedereen fijne kerstdagen 
toe, een rustige jaarwisseling en 
vrede en alle goeds in het nieuwe 
jaar.  

Simone Borgstede, fractievoorzitter CDA De Ronde Venen en Derk Boswijk, fractievoorzitter CDA Provincie Utrecht zetten in op 

versneld aanleggen van verlengde invoegstroken N201 bij Vinkeveen. Fotograaf Leonard Walpot

De Ronde Venen - Een èèn-tweetje 
tussen de CDA fractie in de 
gemeente De Ronde Venen en de 
CDA fractie in de Provincie moet 
ervoor zorgen dat de uitgestelde 
plannen voor de N201 niet op de 
lange baan worden geschoven. “De 
invoegstroken bij Vinkeveen zouden 
versneld aangelegd kunnen worden 
en ook de gewenste verlenging van 
de geluidschermen zou zo snel 
mogelijk gerealiseerd moeten 
worden” aldus Derk Boswijk, CDA 
fractievoorzitter in de provincie. Zijn 
collega in De Ronde Venen, Simone 
Borgstede, is blij met inzet van de 
fractie in de provincie. “Het wederom 
uitstellen van de aanpassingen was 
een tegenvaller, zeker na alle uitge-
breide inspraaksessies en goede 
plannen die gepresenteerd werden. 
We hebben bij dat bericht onmiddel-
lijk contact gezocht met ‘onze man’ in 
de provincie.”

Verlening
Ook voor Derk Boswijk was de 
verlenging van de studiefase een 
verrassing. Hij had gehoopt dat er nu 
eindelijk eens vaart gemaakt zou 
worden met de goede bereikbaar-
heid van de N201. 
Tijdens de provinciale staten verga-
deringen over dit onderwerp in 
januari zal Boswijk ook aandacht 
vragen voor de overige knelpunten 
in De Ronde Venen. De strekking van 

de bocht bij Mijdrecht en verkeers-
druk bij Amstelhoek. “Door corona 
lijkt de druk op de N201 wat minder, 
maar als dadelijk de bv Nederland 
weer aan de slag gaat zal de druk 
alleen maar groter worden. Ook 
gezien het feit dat het OV nog steeds 

onder druk staat’ aldus de CDA-er. 
Boswijk: “Voor de maakindustrie in 
Mijdrecht is het van groot belang dat 
de N201 goed doorstroomd. Maar de 
verkeersveiligheid van de op- en 
afritten bij Vinkeveen heeft een nog 
hogere prioriteit. De keuze om daar 

dan nu op in te zetten snel is 
gemaakt.” Het onderwerp komt in de 
eerste vergadering van de provin-
ciale staten in het nieuwe jaar op de 
agenda, waarna aan het einde van de 
maand de definitieve beslissing 
wordt genomen.

CDA zet in op versneld verlengen 
invoegstroken bij Vinkeveen

Soos De Cirkel
Mijdrecht - Helaas kunnen de 
vrienden en vriendinnen van Soos 
De Cirkel al sinds maart van dit jaar 
niet meer bij elkaar komen. Normaal 
was het elke dinsdagavond weer een 
feestje in gebouw Zideris aan de 
Windmolen. Spelletjes, knutselen, 
muziek, toneel, iedereen had altijd 
wel wat leuks te doen. Maar corona 
gooide roet in het eten en we weten 
nog niet hoelang dit nog gaat duren. 
Zeker in deze maand denken we met 
weemoed terug aan de gezellige 
Sinterklaas- en Kerstavonden.
Iedereen moet zoveel mogelijk thuis-
blijven. Maar daarom niet getreurd: 
als de leden niet naar Soos De Cirkel 
kunnen komen dan gaat Soos De 
Cirkel naar de leden! Daarom hebben 
de vrijwilligers van de Soos een 
prachtige mok gevuld met chocola-
tjes bij iedereen thuisgebracht. 
Om te laten zien dat ze hun vrienden 
en vriendinnen ontzettend missen. 
Ze hopen dat de soosavonden gauw 
weer kunnen beginnen. 
De Soos bedankt de diaconie van de 
St Antonius Kerk in De Hoef heel 
hartelijk, want zij hebben de mokken 
en chocolaatjes volledig gesponsord.
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten 
die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Kerstmis staat voor de deur. Ik hoef niemand te 
vertellen dat het voor ons allemaal een kerst 
wordt die anders is dan anders. Samen met 
mijn José maken we er toch wat van. Het is 
immers de eerste kerst in ons nieuwe huis in De 
Kwakel! Ik ben zelf de kok in het gezin. Maar in 

alle eerlijkheid: ik maak er wel vaak een rommeltje van in de keuken. Maar 
dat mag de kwaliteit van de gerechten niet drukken. Voor deze kerst ga ik 
een Beef Wellington maken. Die vraagt nogal wat voorbereidingstijd. 
Maar het resultaat is er dan ook naar (hoop ik). Zeker omdat we een 
nieuwe oven hebben….en die wil ik op dit gerecht gaan uitproberen.

Ernstig
Samen staan we voor een werkelijk ongekende situatie. De wereldwijde 
pandemie van het coronavirus treft al onze inwoners, onze bedrijven, 
onze gemeenschappen en onze manier van leven. Het virus grijpt helaas 
opnieuw razendsnel om zich heen. Dat is zeer ernstig. Om de medische 
zorgverlening toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze 
contacten tot een minimum beperken. Daarom is Nederland tot ten 
minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Het is echt 
hard nodig. Heel Nederland, maar zeker ook de regio Amsterdam-Amstel-
land, waar onze gemeente onder valt, wordt op dit moment zwaar 
getroffen. Ik wil alle mensen die nu ziek zijn, veel beterschap toewensen 
en de nabestaanden van overledenen condoleren. Maar uiteraard gaan 
ook mijn gedachten uit naar onze ondernemers. We gaan pittige tijden 
tegemoet. De maatregelen die zijn getroffen raken de ondernemers hard. 
Wat betreft de steunmaatregelen kunt u terecht op uithoorn.nl onder het 
kopje ‘Steun voor ondernemers’. Ook kunt u contact opnemen met de 
gemeente via ondernemersloket@uithoorn.nl. Wij doen er alles aan om 
uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

Goede voornemens 2021
Naast Kerstmis staat ook Oud en Nieuw voor de deur. Dit jaar zonder 
vuurwerk. Vorig jaar is de jaarwisseling in Uithoorn helemaal uit de hand 
gelopen. Samen met politie, BOA handhaving en brandweer doen we er 
alles aan om herhaling te voorkomen! Oud en Nieuw is ook het moment 
voor goede voornemens. Ik heb ze ook. De belangrijkste is om te blijven 
bewegen. Iedere dag een goede wandeling maken. Goed voor lijf en 
geest. Mijn column gaat met ‘reces’. De eerstvolgende is medio januari 
weer te lezen. Ik wens iedereen, ondanks deze bizarre tijden, een goede 
kerst toe en een mooi, gelukkig, maar vooral gezond 2021. Want we 
beginnen niks zonder onze gezondheid!

Pieter Heiliegers, 
burgemeester.

Het wordt een december die 
we nooit zullen vergeten

Uithoorn - Burgemeester Pieter 
Heiliegers heeft echtpaar Bakker-
Butter gefeliciteerd met hun 60-jarig 
huwelijk. Dit gebeurde vanwege de 
lockdown helaas niet bij het bruids-
paar thuis, maar via beeldbellen. “Het 
is leuk om te zien dat ook onze 
ouderen steeds meer gewend raken 
aan de digitale wereld. Ze worden, 
net als echtpaar Bakker-Butter, vaak 
geassisteerd door hun kinderen, 
maar nog steeds vind ik het heel 
knap,” zegt de burgervader.

De burgemeester vroeg aan Cornelis 
en Elisabeth Bakker-Butter (85 en 84 
jaar oud) hoe zij deze coronatijd 
beleven. “,Ik ga nog steeds naar 
buiten en maai het gras wanneer dat 
nodig is. Maar ik vind er niks aan 
deze coronatijd . Het is een koude 
bedoening,” vertelt de bruidegom.
Het echtpaar vertelde dat ze nu 15 
jaar met veel plezier wonen aan de 
Bilderdijklaan. Daarvoor hebben ze 
veertig jaar gewoon in het Tolhuis. 
,”We komen nog geregeld in de 

naastgelegen theetuin. Voor de 
coronacrisis natuurlijk,” aldus 
mevrouw Bakker-Butter.
Het paar heeft elkaar in de zomer van 
1959 leren kennen op de kermis in 
Middenbeemster. Het was volgens 
het tweetal ‘direct raak’. Ze hopen in 
februari een groot feest te kunnen 
geven om hun jubileum te vieren 
met hun dierbaren. 
Tot slot bedankte het paar de burge-
meester voor zijn tijd, het toege-
stuurde gebakje en de bos bloemen.

Echtpaar Bakker-Butter viert 
60 jarig huwelijk

LEZERSPOST

Uithoorn - De weg “Europarei” is al bijna drie jaar afgesloten voor de 
sloop van drie flats en de bouw van woningen. Dat is nu klaar en de weg 
is ook bijna helemaal klaar, behalve de laatste tien meters, waar geen 
huizen staan. Wel jammer dat daar nu al maanden niets gebeurt en de 
overlast en het omrijden extra lang duurt.

Guus Ottenhof, Monnetflat, 
Uithoorn

’Maak die weg eens af ‘ De bouw van project De Rede is inmiddels in volle gang]

Uithoorn - Langs de Amstel ter 
hoogte van de passantenhaven komt 
een nieuw gebouw: De Rede. De 
ontwikkeling van deze locatie met 30 
appartementen, een bibliotheek en 
havenkantoor was er één van de 
lange aanloop. Wethouder Jan Hazen 
is blij met het uiteindelijke ontwerp: 
kwalitatief en duurzaam. Al blijft hij 
veel aandacht houden voor de over-
last die bouwen op deze locatie kan 
geven voor de omgeving. De bouw is 
inmiddels gestart. De oplevering 
staat gepland voor de zomer 2022.
Voor dit project heeft projectontwik-
kelaar Van Wijnen in een eerdere fase 
al een aantal panden langs de Wilhel-
minakade en Prins Clausstraat 
gesloopt. Het plan voor een groot 
cultuurcluster met onder meer een 
theater- en filmzaal moest om finan-
ciële redenen wijken voor het 
huidige plan. Dat omvat 30 huurap-
partementen, een havenkantoor met 
sanitair voor de passanten in de 
haven en een grote, gastvrije biblio-
theek waar iedereen kan binnen-

lopen. Niet alleen voor het lenen van 
boeken, maar ook om elkaar te 
ontmoeten. Het wordt een huis-
kamer aan de Amstel. Wethouder Jan 
Hazen: ‘De naam van het gebouw 
zegt eigenlijk alles al: De Rede staat 
niet alleen voor het gesprek en de 
prikkel die we ieders denkvermogen 
hier willen bieden, maar is ook een 
synoniem voor een ankerplaats en 
veilige haven. Prachtig natuurlijk 
voor een plek waar mensen niet 
alleen met hun boot kunnen 
aanmeren, maar ook prettig wonen 
op een unieke plek!’ 

Duurzaam project op een lastige 
locatie
Duurzaam ontwikkelen staat bij 
gemeente Uithoorn steeds meer op 
de agenda. Zo wordt De Rede 
volledig gasloos en wordt het 
verwarmd met bodemwarmte. Daar-
naast heeft het plan de juiste uitstra-
ling voor de prominente plek die het 
inneemt aan de kade. Om op deze 
plek in het centrum een bouwproject 

te ontwikkelen, is direct ook een 
bron van zorg en extra aandacht. 
Hazen: ‘Bouwactiviteiten geven 
onvermijdelijk overlast aan de 
omwonenden. Dit proberen we 
zoveel mogelijk te beperken. Daar-
naast vinden we het belangrijk gedu-
rende het hele project in overleg te 
blijven met buurtbeheer, bewoners 
en de bouwer.’  

Planning 
De bouw is inmiddels van start 
gegaan. Het voorbereidende grond-
werk is gereed en in januari zal de 
vloer van de begane grond gereed 
zijn, zodat er de hoogte in kan 
worden gegaan. De planning is om 
het gebouw met de 30 huurapparte-
menten in de zomer van 2022 op te 
kunnen leveren.

Vragen over bouwproject De Rede? 
Stel ze aan projectontwikkelaar Van 
Wijnen, via 023-576 4000; derede@
vanwijnen.nl. Of bel de gemeente: 
0297- 513 111

Bouw volop in gang gezet voor De Rede
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De Ronde Venen - De Bibliotheek is 
dicht tot in ieder geval 19 januari, 
maar de AfhaalBieb is direct weer 
gestart. Alle leden van de Bibliotheek 
kunnen gebruik maken van de 
AfhaalBieb. Mensen kunnen boeken 
en andere materialen gewoon reser-
veren via de catalogus op de website 
of via de Bibliotheek Wise-app. Ook 
telefonisch reserveren is mogelijk. 
Zodra de boeken binnen zijn, krijgen 
ze bericht. De boeken worden op de 
pas gezet en liggen dan klaar bij de 
ingang van de Bibliotheek. 
Telefonisch zijn we bereikbaar en de 
AfhaalBieb is geopend op:
•	 Abcoude:	ma,	di,	wo,	vr	
 14.00 – 17.00 uur
 telefoon: (0294) 28 43 43
•	 Mijdrecht:	ma	t/m	vr	12.00	–	17.00	

uur en za 11.00 – 16.00 uur
 telefoon: (0297) 28 14 76
•	 Vinkeveen:	ma,	di,	wo,	vr	
 14.00 – 17.00 uur
 telefoon: (0297) 26 20 20
•	 Wilnis:	ma,	wo,	vr	14.00	–	17.00	uur
 telefoon: (0297) 28 27 29

Meer informatie over de AfhaalBieb: 
www.bibliotheekavv.nl/afhaalbieb.

Nog geen lid?
Ben je geen lid van de Bibliotheek 
maar wil je wel gebruik maken van 
de afhaalservice, schrijf je dan online 
in:	www.bibliotheekavv.nl/lidworden.	
We sturen je vervolgens de beno-
digde gegevens toe om een reserve-
ring te plaatsen.

De online Bibliotheek
De online Bibliotheek heeft veel te 
bieden: je kunt e-books en luister-
boeken lenen, er zijn handige apps, 
digitale prentenboeken, oefensites 
voor basisschoolleerlingen en Lezen 
voor de lijst voor scholieren op de 
middelbare school. 
En nieuw in de online Bibliotheek is 
de TijdschriftenBieb, waarin je online 
16 titels kunt lezen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekavv.nl/
online-blijven-we-open.

De Bibliotheek start weer 
met de AfhaalBieb

De Ronde Venen - Elk jaar moeten 
de tarieven voor diverse onder-
werpen zoals leges, hondenbelasting 
en forensenbelasting door de raad 
worden vastgesteld. Waar de raad 
afgelopen week veel discussie over 
voerden was de toeristenbelasting 
en de watertoeristenbelasting. 

Twee amendementen 
Er werden twee amendementen 
ingediend. De eerste was van het 
CDA	en	D66,	gesteund	door	CU/SGP.	
Met dit amendement wilden deze 
partijen het eerder genomen besluit 
om beide belastingsoorten te 
verhogen tot € 1,50 terugdraaien. 
Betrokken partijen kwamen met het 
voorstel om die verhoging terug te 
brengen tot € 1,20 per persoon per 
nacht ingaande 2021. Cees van Uden 
(D66) lichtte toe dat zij tot dit amen-
dement kwamen door informatie van 
insprekers en het niet kunnen 
leveren van informatie door de belas-
tingdienst Amstelveen. Het bedrag 
van € 1,20 moest gezien worden als 
een compromis. 
Ronde	Venen	Belang	kwam	met	een	
amendement om voor 2021 de 
normale inflatiecorrectie toe te 
passen en na het verkrijgen van 
inzicht wat de gevolgen zijn van een 

tariefsverhoging eventueel tot verho-
ging overgaan in 2022. Reden voor 
dit	amendement	was	dat	Anco	Gold-
hoorn en Cees van Uden vragen 
hadden gesteld aan de belasting-
dienst Amstelveen. Doel was om de 
effecten van de verhoging in beeld te 
krijgen en te bezien of het mogelijk 
was tot een tariefdifferentiatie te 
komen voor toeristenbelasting voor 
een hotelovernachting en overnach-
ting op een camping.

Belastingdienst kan gegevens niet 
opleveren
Uit de beantwoording bleek dat 
gespecificeerde aangiftes niet gespe-
cificeerd worden geadministreerd 
door de belastingdienst. Er wordt 
dus wel naar diverse categorieen 
gevraagd, ook door de bedrijven 
opgegeven, maar die gegevens 
worden	niet	vastgelegd.	Vandaar	dat	
de vragen niet beantwoord konden 
worden. 

Waarom 2 amendementen?
Volgens	Goldhoorn	is	het	daarom	
niet te onderbouwen om tarieven 
niet boven de inflatie te verhogen. 
Hij vond het wel vreemd dat 2 coali-
tiepartijen met een eigen amende-
ment kwamen, terwijl dat van Ronde 

Venen	Belang	er	al	lag.	Hij	trok	de	
vergelijking met de besluitvorming 
over	windmolens	in	het	Gein,	waar	
ook een amendement van Ronde 
Venen	Belang	lag	en	toen	alle	3	coali-
tiepartijen met een gelijkluidende 
motie kwam en het voorstel van 
Ronde	Venen	Belang	verwierp.	Van	
Uden stelde dat hij en de andere 
coalitiepartijen het amendement van 
Ronde	Venen	Belang	sowieso	niet	
kon steunen omdat ‘de toonzetting 
van	het	RVB	-amendement	hem	niet	
aanstond’. 

VVD stemt toch weer in met 
verhoging
Vanaf	het	begin	van	de	vergadering	
was al duidelijk dat het amendement 
van de coalitiepartijen CDA en D66 
het	wel	zou	halen.	De	VVD	sloot	zich	
er ook bij aan en dan is de coalitie 
weer rond en zijn de koppen geteld. 
Deze	fractie	van	de	VVD	had	zich	
eerder uitgesproken tegen een 
verhoging, maar stemde nu voor. 
Opvallend was wel, dat geen enkele 
fractie ook maar een woord sprak 
over 
de afvaltarieven en het afvalsysteem. 
Blijkbaar zijn de negatieve reacties 
van de inwoners hierover nog niet bij 
college en raad binnengekomen. 

Gemeenteraad stelt belasting- 
en heffingsverordeningen vast

De Ronde Venen – Dankzij een 
motie	van	de	PvdA-GL	komt	er	zo’n	
86.000 euro beschikbaar als coronas-
teun voor de kunst- en cultuursector 
in	De	Ronde	Venen.	Op	voorstel	van	
PvdA/GroenLinks	gaat	de	gemeente	
inventariseren waar de nood als 
gevolg van de coronamaatregelen 
het grootste is en het geld inzetten 
voor ondersteuning van de kunst- en 
cultuursector. Dit geld heeft het Rijk 
aan de gemeente ter beschikking 
gesteld, maar het dreigde terecht te 
komen in de algemene middelen. 
Fractievoorzitter	Pieter	Kroon:	“We	
zijn ontzettend blij dat onze motie is 
aangenomen door de gemeente-
raad! De kunst- en cultuursector is 
één van de zwaarst getroffen 
sectoren en verdient dan ook onder-
steuning. Dat het geld vanuit het Rijk 
hier niet aan besteed dreigde te 
worden was wat ons betreft onac-
ceptabel en we zijn blij dat dat is 
voorkomen.”

Geld vanuit het Rijk
Het Rijk stelt voor komend jaar 150 
miljoen euro ter beschikking aan 
gemeenten voor het ondersteunen 
van de lokale en culturele instel-
lingen en voorzieningen die te 
maken hebben met de negatieve 
effecten van de coronacrisis. Dan 
gaat het om (pop)podia, gezel-
schappen, bibliotheken, musea, 
kunst- en cultuureducatie, beeldende 
kunstinstellingen, filmtheaters, 
amateurkunstinstellingen en 
festivals. 
De ondersteuning kan bestaan uit 

het kwijtschelden of vergoedden van 
huur, een overbruggingsregeling 
voor professionals die geen gebruik 
kunnen maken van landelijke regels, 
veiligheidsmaatregelen- en materi-
alen of andersoortige ondersteuning.

Motie voor coronasteun
Voor	De	Ronde	Venen	gaat	het	om	
een bedrag van 86.808 euro. Hoewel 
dit geld een duidelijk doel heeft, zijn 
gemeenten niet verplicht om het hier 
ook daadwerkelijk aan uit te geven 
en het college van Burgemeester en 
Wethouders vond dat ook in De 
Ronde	Venen	eigenlijk	niet	nodig.	
Met deze instelling zou de lokale 
kunst- en cultuursector deze steun 
mislopen. 
Daarom	diende	PvdA/GroenLinks	
samen	met	de	Seniorenpartij	en	
Ronde	Venen	Belang	een	motie	in	die	
het college vraagt om te inventari-
seren waar de nood als gevolg van 
de coronamaatregelen het hoogst is 
en het geld te gebruiken ter onder-
steuning van de lokale kunst- en 
cultuursector. De motie werd met 
steun	van	PvdA/GroenLinks,	de	Seni-
orenpartij,	Ronde	Venen	Belang,	D66	
en Lijst 8 Kernen aangenomen. 
Pieter	Kroon:	“Het	geld	kan	alleen	aan	
de kunst- en cultuursector besteed 
worden als de gemeente ook weet 
waar	de	coronasteun	nodig	is.	PvdA/
GroenLinks	roept	mensen	in	de	
kunst- en cultuursector dan ook 
nadrukkelijk op om het bij de 
gemeente te melden wanneer zij 
ondersteuning nodig hebben als 
gevolg van de coronamaatregelen!”

Coronasteun voor de 
kunst- en cultuursector

Heerlijk kerstdiner: proost

Simone	en	Arwin	van	Reym

Vinkeveen -	Geen	kerstdiners	met	
familie in het restaurant dit jaar maar 
met de eigen woongroep kerst-
dineren	in	de	huiskamers.	Simone	en	
Arwin van Reym; beide veel ervaring 
in de cathering en beheerders van de 
Willestee en sinds dit jaar ook de 
Boei, zijn gevraagd te koken. Dit 
deden ze met veel plezier. ‘Wij vinden 
het leuk om meer voor de ouderen in 
de	Ronde	Venen	te	doen.	Ook	in	de	
Boei willen we activiteiten voor 
ouderen gaan opzetten” vertelde 
Simone.	De	bewoners	lieten	zich	het	
3-gangen diner goed smaken. Er was 
keuze uit varkenshaas of gestoofd 
rundvlees. Beide in mooi gekleurde 
emaille	pannetjes	opgediend.	“Het	
ziet er heel mooi uit en is ook heel 
lekker’ aldus een bewoonster van de 
Veenderhof.	I.p.v.	de	jaarlijkse	kers-
markt komt het team welzijn langs 
met een mooi karretje met kerstver-
snaperingen en vertelt geestelijk 
verzorger	Paulina	het	kerstverhaal	op	

Feestelijke kersdiners voor 
bewoners Maria-Oord

locatie.	De	Jozefschool	uit	Vinkeveen	
heeft hun musical online aange-
boden zodat de bewoners op een 

ander tijdstip hiervan kunnen 
genieten. Kortom een coronaproof 
kerstfeest dit jaar in Maria-Oord. 





G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus
- Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn 
 www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
- Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl. 
- Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer 
 beschikbaar: (0800) 13 51. 
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam 
 www.ggd.amsterdam.nl 
- U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 
 voor een afspraak met de GGD.
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
- De laatste regionale noodverordening vindt u op 
 https://veiligheidsregioaa.nl/regio/organisatie/documenten/

Lockdown tot en met 
19 januari
Het aantal coronabesmettingen loopt op. Daarom is Nederland sinds 
15 december in lockdown. De lockdown duurt zeker tot en met dins-
dag 19 januari.

Tijdens de lockdown gelden de volgende regels
•	 Blijf	zoveel	mogelijk	thuis.	Ook	tijdens	de	feestdagen.
•	 Werk	thuis.	Ga	alleen	naar	het	werk	als	het	moet.	
 Mensen die in de zorg werken, mogen doorgaan met werken.
•	 Buiten	mogen	maximaal	2	personen	samen	zijn.Of	alle	mensen	die	

bij 1 huishouden horen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
•	 Ontvang	thuis	maximaal	2	personen.	
 Kinderen tot en met 12 jaar tellen in dit aantal niet mee.
•	 Op	24,	25	en	26	december	mag	u	thuis	maximaal	3	personen	
 ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Regels voor sporten
•	 Sporten	mag	alleen	of	samen	met	1	ander	persoon.	
•	 Sporten	mag	alleen	buiten.	Alle	sportscholen	zijn	dicht.
•	 Wedstrijden	zijn	verboden.	Dit	geldt	voor	iedereen	
 vanaf 18 jaar en ouder.
•	 Kinderen	tot	en	met	17	jaar	mogen	buiten	wel	in	
 grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen 
 met teams van hun eigen club.

Regels voor uitgaan en winkels
•	 Theaters	en	bioscopen	zijn	dicht.
•	 Contactberoepen	zoals	kappers	en	nagelstudio’s	zijn	dicht.
•	 Sauna’s	en	casino’s	zijn	dicht.
•	 Hotels	zijn	open	om	te	overnachten,	maar	de	restaurants	
 in de hotels zijn dicht.
•	 Banken	blijven	open.
•	 Overheidsorganisaties	blijven	open.
•	 Bibliotheken	blijven	open	om	boeken	af	te	halen.	
•	 De	meeste	winkels	zijn	dicht.	Meer	details	leest	u	verderop.
•	 Boek	geen	reis	naar	het	buitenland.

Het complete overzicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/corona.

December, een maand vol 
feestelijkheden waarin we met 
familie en vrienden bij elkaar 
komen en genieten van 
elkaars aanwezigheid. Helaas 
is het dit jaar door de corona-
maatregelen anders en 
december kan voor veel 
mensen nu juist een minder 
prettige tijd zijn. 
 
Maakt u zich veel zorgen in 
deze tijd of voelt u zich alleen?  
Wilt u met iemand praten over 
uw problemen of verdriet? Wij 
staan in december ook in het 
weekend én op feestdagen 
voor u klaar.  

Als u zich zorgen maakt om 
een ander, kunt u dat ook met 
ons bespreken. 
 
Neem contact met ons op!  
Er zijn geen kosten aan 
verbonden.  
 

 

0297-30 30 44· info@uithoornvoorelkaar.nu· www.uithoornvoorelkaar.nu 

Luisterend oor  
dagelijks bereikbaar in december 

Bel ons voor een luisterend oor 
maandag t/m vrijdag  
8:30-12:00 uur: 0297 - 30 30 44 
 
weekend en feestdagen  
9:00-16:00 uur: 020 - 5 430 440 

Welke winkels mogen open 
blijven tijdens de lockdown

eten en drinken zijn dus open, net 
als apotheken en drogisterijen. 
Burgemeester Pieter Heiliegers is 
tevreden met de helderheid die nu 
wordt geboden. “Het is een zware 
tijd, zeker ook voor ondernemers, 
maar de maatregelen zijn nood-
zakelijk om het virus een halt toe 
te roepen. Met pijn in het hart heb-
ben veel winkels in onze gemeen-
te en de regio hun deuren geslo-
ten. Het kan niet dat sommige ke-
tens in die situatie bewust de ran-
den van de wet opzoeken.” 

Afhalen 
Sinds de nieuwe coronamaatre-
gelen van kracht zijn, is afhalen 
uitsluitend toegestaan voor voor-
af bestelde of gereserveerde arti-

kelen in winkels met doe-het-zelf-
artikelen (zoals bouwmarkten), bi-
bliotheken en winkels voor dier-
voeding. Daarnaast blijven voor 
eet- en drinkgelegenheden (na 20 
uur geen verkoop) de al gelden-
de afhaalmogelijkheden gelden. 
Uiteraard gelden de anderhalve-
meter-regel en de mondkapjes-
plicht. Andere winkels (bijvoor-
beeld speelgoed- en kledingwin-
kels) kunnen klanten de mogelijk-
heid bieden om artikelen online of 
telefonisch te bestellen en deze 
thuis te laten bezorgen. Afhalen 
aan of in de winkel mag niet. 
De regels zijn na te lezen op de 
website van de gemeente Uit-
hoorn en op www.rijksoverheid.
nl/corona. 

Normaal is de verkoop van con-
sumentenvuurwerk alleen toege-
staan van 28 tot en met 31 de-
cember. Afsteken mag alleen tus-
sen 31 december, 18:00 uur en 1 
januari, 02:00 uur. Dit jaar is het 
in heel Nederland verboden, op 
welk moment ook, om vuurwerk te 
verkopen, te bezitten of af te ste-
ken. Fop- en schertsvuurwerk, zo-
als sterretjes, knalerwten en con-
fettibommen, is wel toegestaan. 

Vuurwerkoverlast melden
Voor de handhaving zet de ge-
meente Uithoorn extra politie en 

BOA’s	in.	Wie	wordt	aangehou-
den met illegaal vuurwerk riskeert 
een boete. Carbidschieten is in 
de gemeente Uithoorn eveneens 
verboden.

Wordt er vuurwerk afgestoken in 
uw buurt? Dan kunt u dat online 
melden op https://www.uithoorn.
nl/Home/Melden, via “melden 
vuurwerkoverlast”. Bel bij overlast 
de politie, via 0900 - 8844. Bent u 
getuige van illegale handel of op-
slag van vuurwerk? Bel dan 112, 
of het nummer van Meld Misdaad 
Anoniem: 0800 - 7000.

Vuurwerkverbod

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden
•	 Eerste	kerstdag,	vrijdag	25	december:	
 gemeentehuis en scheidingsdepot gesloten.
•	 Tweede	kerstdag,	zaterdag	26	december:	
 scheidingsdepot gesloten. 
•	 Oudejaarsdag,	donderdag	31	december:	
 het gemeentehuis na 12.30 uur gesloten. 
 Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar tot 15.00 uur. 
•	 Nieuwjaarsdag,	woensdag	1	januari:	
 gemeentehuis en scheidingdepot gesloten.

Voor de gewijzigde afvalinzameldagen met kerst en 
nieuwjaar kunt u de afvalkalender raadplegen.

Het kabinet scherpt de regels voor 
de detailhandel aan. Een winkel 
mag vanaf nu alleen open zijn als 
ze voor de lockdown in hoofdzaak 
(meer dan 70% omzet) levens-
middelen (eten en drinken), dro-
gisterijartikelen (zelfhulpgenees-
middelen, persoonlijke verzor-
gingsartikelen - niet zijnde cos-

metica en parfums - en schoon-
maakmiddelen) en diervoeding 
verkopen. 
Dit betekent dat de winkels van 
onder meer Action, Hema en Wi-
bra hun deuren gesloten moe-
ten houden tot en met 19 janua-
ri 2021. Supermarkten, bakkers, 
slagers en andere winkels voor 



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

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

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

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

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 

2020’ en besluit hogere waarden. Deze liggen vanaf 10 december ge-
durende 6 weken ter inzage. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling 
wonen en werken, (0297) 513 111.

• Voor het Wapo-terrein (voormalig bedrijventerrein) aan de Koningin 
Máximalaan in Uithoorn is een ontwerp-bestemmingplan opgesteld 
voor de bouw van 219 woningen. Het ontwerpbestemmingsplan “Wapo-
terrein” ligt vanaf donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 
21 januari 2021 ter inzage. Inlichtingen bij mevr. M. Harberink, afdeling 
Wonen en Werken, (0297) 513 111.

Maatregelen scheidingsdepot en 
aandacht voor afvalinzameling 
Het ophalen van het afval is cru-
ciaal voor de gezondheid van in-
woners. We vragen daarom weer 
uw aandacht voor de afvalinza-
meling. Daarnaast zetten wij voor 
u op een rij hoe we met de aange-
scherpte maatregelen werken op 
het scheidingsdepot. 

Beperkte toegang 
scheidingsdepot
Om ervoor te zorgen dat het niet 
te druk wordt op het scheidings-
depot is de toegang beperkt. Wet-
houder Hans Bouma geeft aan: 
“Het zijn bijzondere en rare tij-
den. Thuiswerken en zoveel mo-
gelijk binnen blijven is nog steeds 
de norm en dat heeft effect op on-
ze dagelijkse bezigheden. Daar-
naast gaan er ook een heleboel 
zaken gewoon door. Daarom 
vraag ik u ook, kom alleen naar 
het scheidingsdepot als het echt 
moet, zeker in de kerstvakantie. 
We laten ook maximaal 7 auto’s 
toe op het depot. Via de slagboom 
wordt dit geregeld.”

Kerstvakantie
De kerstvakantie is een mooie ge-
legenheid om het huis op te rui-
men. Wat natuurlijk een prima 
bezigheid is. Dat levert wel afval 
op dat naar het scheidingsdepot 
moet worden gebracht. Wij vra-
gen u, ook ter bescherming van 
onze medewerkers, niet meteen 
alles te brengen. Bewaar uw af-

val tot een rustiger moment dan 
de kerstvakantie. 

Regels scheidingsdepot
Komt u wel, dan gelden uiteraard 
hier de landelijke maatregelen, 
houd 1,5 meter afstand en ge-
bruik een mondkapje.

Parkeren auto’s in straten
Door het thuisblijven staan er veel 
meer auto’s dan gebruikelijk ge-
parkeerd in de straten. Dit vormt 
een hindernis voor afvalwagens 
die het afval komen ophalen. Par-
keer uw auto alleen op de daar-
voor aangewezen parkeerplek-
ken.

Goed aanbieden afval
Daarnaast blijft het natuurlijk be-
langrijk om het afval op de juiste 
manier aan te bieden, zoals vóór 
07.30 uur op de dag wanneer het 
afval wordt opgehaald. Kijk voor 
meer informatie over op www.uit-
hoorn.nl/afval. 

Overgang inzamelschema 
van 2020 naar 2021
Op verzoek van de inzamelaar is 
het schema voor vier inzamelwij-
ken gewijzigd ten opzichte van 
2020. Dus kijk op de afvalkalen-
der om op de juiste dag de con-
tainers klaar te zetten. Het laat-
ste nieuws over hoe de gemeente 
omgaat met het coronavirus vindt 
u ook op onze website.

Definitief ontwerp verkeersplan 
Uithoorn vastgesteld
Het college van burgmeester en 
wethouders heeft ingestemd met 
het definitieve ontwerp van het 
verkeersplan voor het dorpscen-
trum van Uithoorn. Een belang-
rijke stap. Door het verkeer in 
het dorpshart opnieuw in te de-
len, leggen we de basis voor een 
vriendelijk, groen en veilig cen-
trum. 

Niet alleen de wegen, fietspaden, 
openbare ruimte en het groen in 
het centrum worden vernieuwd. 
Ook de riolering van het centrum 
pakken we grondig aan en maken 
we klimaatbestendig. Hier gaan 
we begin volgend jaar mee star-
ten. We gaan ons best doen om 
de overlast zoveel mogelijk te be-
perken. We spreiden de werk-
zaamheden daarom over 20 fa-
ses gedurende 1,5 tot 2 jaar. We-
gen zijn door deze aanpak zo kort 
mogelijk afgesloten. We starten 
onder de grond. Dit doen we in fa-
se 1 tot en met 7. In fase 8 tot en 
met 20 gaan we boven de grond 
aan de slag. 

We doen er alles aan om de over-
last voor u zoveel mogelijk te be-
perken. Toch zullen sommige af-

sluitingen of omleidingen u direct 
raken. Met ondernemers en be-
wonerscomités gaan we in ge-
sprek over hoe ondernemingen 
en woningen het beste bereikbaar 
blijven. De afsluitingen en voorge-
stelde omleidingen per fase kunt 
u nu al bekijken op www.uithoorn.
nl/verkeersplanuithoorn. 

Planning
Door corona beleven we bijzon-
dere tijden. Dit vraagt om een 
flexibele houding, ook van de ge-
meente. We werken hard om be-
gin volgend jaar te starten met de 
realisatie. Het vervangen van de 
riolering zal ongeveer 9 maanden 
duren. Tussen 1 mei en eind 2022 
zijn alle werkzaamheden aan de 
infrastructuur klaar. Wij kunnen 
ons voorstellen dat u nu, of tijdens 
de werkzaamheden vragen heeft. 
Op www.uithoorn.nl/verkeers-
planuithoorn vindt u meer in-
formatie over de werkzaamhe-
den. Hier vindt u ook veel ge-
stelde vragen. Wilt u vanaf nu 
op de hoogte blijven van het pro-
ject? Maak een profiel aan op  
www.uithoorndenktmee.nl. Dan 
krijgt u een altijd een mailnotifica-
tie als er nieuws is.  

Hondenkaart op 
UithoornDenktMee.nl
Een tijd terug is er een enquê-
te gehouden met vragen over 
het hondenbeleid, de voorzienin-
gen voor honden, wensen en op-
merkingen. We hebben de uitslag 
van de enquête verwerkt in een 
hondenkaart. Deze kaart staat 
op www.uithoorndenktmee.nl. Op 
deze hondenkaart ziet u de hon-
denlosloopgebieden, de honden-
poepbakken en de locaties waar 
honden niet mogen komen. 
 
Zowel hondenbezitters als men-
sen zonder hond moeten op een 
prettige manier gebruik kunnen 
maken van de beperkte openbare 
ruimte. Daarom zijn er regels op-
gesteld en speciale losloopgebie-
den aangewezen. Dit zijn de ba-
sisregels:
 
1. Honden zijn welkom in Uit-

hoorn en De Kwakel.
2. In de losloopgebieden mogen 

honden loslopen. In de rest 
van de gemeente zijn honden 
altijd aangelijnd.

3. In de losloopgebieden mag u 
de hondenpoep laten liggen. 
In de rest van de gemeente 
wordt hondenpoep opgeruimd 
door de hondenbezitter.

4. Hondenpoep mag worden ge-
deponeerd in de hondenpoep-
bakken, restafvalbakken, on-
dergrondse restafvalcontai-
ners en in uw eigen restafval 
minicontainer.

5. Honden mogen niet komen 
op speelplekken, schoolplei-
nen, sportvelden en in het wei-
de gedeelte van het Libellebos 
waar de runderen loslopen.

 
Reacties geven op 
hondenkaart
Wij vragen u mee te doen door de 
hondenkaart te bekijken en een 
reactie te geven over de locaties 
waar honden wel of niet mogen 
komen, honden wel of niet moe-
ten worden aangelijnd, uitwerpse-
len wel of niet moeten worden op-
geruimd. Mocht u vragen hebben 
over de handhaving, vragen wij u 
dit apart te mailen naar gemeen-
te@uithoorn.nl onder vermelding 
van hondenbeleid. 

Reactietermijn
Van 28 december 2020 tot en met 
15 januari 2021 kunt u (anoniem) 
reageren via www.uithoorndenkt-
mee.nl. De reacties worden be-
keken op inhoud en mogelijkhe-
den. Het resultaat hiervan komt 
ook op www.uithoorndenktmee.
nl te staan. 

Vraag voor 26 maart 2021 sub-
sidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds.

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Koot-
fonds verleent financiële steun 
aan verenigingen, instellingen, 
organisaties en personen die bin-
nen de gemeente Uithoorn (Uit-
hoorn én De Kwakel) werkzaam 
zijn op het gebied van sport, cul-
tuur en sociaal-maatschappelijke 

activiteiten. Zij kunnen op grond 
van hun activiteiten én financië-
le positie, aanspraak maken op 
steun van de stichting.

Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan 
vóór 26 maart 2021 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in via 
het aanvraagformulier op www.
uithoorn.nl. Stuur ook een zo re-
cent mogelijk inzicht in de financi-
ele positie van de aanvrager mee. 

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds

Stembureauleden gezocht voor 
Tweede Kamerverkiezingen
Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
Voor de bezetting van de stembureaus is de gemeente Uithoorn 
op zoek naar enthousiaste leden en stemmentellers.

Vervroegd stemmen
De verkiezingen gaan gewoon door, ook in coronatijd. Er kan 
wel vroeger worden gestemd: naast 17 maart kunnen kiezers 
al op maandag 15 en dinsdag 16 maart hun stem uitbrengen. 
Dit kan in 2 stembureaus in de gemeente. Op 17 maart zijn al-
le stembureaus open.

Coronamaatregelen
Er komen extra hygiënemaatregelen. Zo worden stemhokjes, 
potloden en andere stembescheiden in het stembureau telkens 
schoongemaakt. Daarnaast zullen alle stembureauleden en tel-
lers een medisch mondneusmasker of, in uitzonderingsgeval-
len, een faceshield moeten dragen. Door het vervroegd stem-
men en de te nemen hygiënemaatregelen is er dit jaar een gro-
tere bezetting nodig voor de stembureaus. Eén van de leden 
fungeert bij toerbeurt als gastheer/gastvrouw, die o.a. zorgt voor 
naleving van de coronamaatregelen. 

Wat wordt er verwacht van stembureauleden? 
U krijgt vooraf een verplichte online training. Hier leert u onder 
meer aan welke officiële regels het stemmen moet voldoen. Aan 
de training is een online test gekoppeld, die moet u met goed 
gevolg afleggen om als lid van een stembureau te kunnen wor-
den benoemd. 
De stembureauleden werken op 17 maart in principe van 7.00 
uur tot 14.00 uur of van 14.00 tot 21.00 uur. Daarna helpen alle 
stembureauleden mee met het tellen van de stemmen. Dit kan 
enkele uren duren. 

Vergoeding leden 
Met uw medewerking is het mogelijk om de genoemde verkie-
zingen met succes te laten verlopen. Als u op een stembureau 
wilt plaatsnemen ontvangt u hiervoor een bruto vergoeding. 
Voorafgaand aan benoeming wordt van u verwacht dat u een 
digitale training met goed gevolg aflegt. De vergoedingen zijn 
als volgt vastgesteld:
- De basisvergoeding voor een stembureaulid bedraagt per 

dagdeel € 75,00
- Naast de basisvergoeding ontvangt een voorzitter van het 

stembureau een toeslag van € 25,00 per dagdeel
- Voor het tellen van de stembiljetten bedraagt de vergoeding 

€ 50,00.

Interesse?
Ga naar www.uithoorn.nl/
verkiezingen voor meer 
informatie. Hier vindt u 
ook een formulier om u 
op te geven. Graag instu-
ren vóór 7 januari 2021. 

De aanvraag stuurt u aan bkf@
uithoorn.nl t.a.v. de heer T.J.J. 
Schrandt.

Kosten die niet vergoed 
worden
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten be-
taald kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contribu-
ties en dergelijke.

Beslissing
De subsidieaanvragen worden in 
april 2021 door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Koot-

fonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht van 
de beslissing. 

Contact
Voor meer informatie, neem 
contact op met de heer T.J.J. 
Schrandt, tel. (0297) 513185.

Vervolg op volgende blz.
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•	 Het	ontwerpbestemmingsplan	Drechtdijk	25-27	ligt	met	ingang	van	10	
december 2020 gedurende zes weken ter inzage. Inlichtingen bij mevr. 
M. Harberink, afdeling Wonen en Werken, (0297) 513 111.

•	 Ontwerpbestemmingsplan	RVR	Drechtdijk	73,	De	Kwakel.	De	huidi-
ge bebouwing maakt plaats voor zes woningen in de vorm van een ou-
de boerderijwoning. Voor woningen is het wegverkeerslawaai te hoog. 
Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt daarom ook een ontwerpbe-
sluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder ter 
inzage. Vanaf donderdag 24 december gedurende zes weken kunt u de 
plannen bekijken en uw zienswijze kenbaar maken. Inlichtingen bij mw. 
B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

•	 Ontwerpbestemmingsplan	RVR	Drechthoeve,	Drechtdijk	125.	In	de	cul-
tuurhistorische boerderij, het zomerhuis en de stal worden woningen 
gerealiseerd. De overige bebouwing wordt gesloopt. Bij twee van de 
nieuwe woningen is de gevelbelasting in het kader van de wet geluids-
hinder te hoog. Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt daarom ook 
een ontwerpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet 
geluidhinder ter inzage. Vanaf donderdag 24 december gedurende zes 
weken kunt u de plannen bekijken en uw zienswijze kenbaar maken. In-
lichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 
111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2020-106558	Boterdijk	152,	het	plaatsen	van	een	mantelzorgwoning	

(ontvangen 06-12-2020);
•	 2020-106561	Jaagpad13,	het	vervangen	van	de	huidige	steiger	(ont-

vangen 04-12-2020);
•	 2020-107226	Pastoor	C.	Vasselaan	4,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

(ontvangen 08-12-2020).
Uithoorn
•	 2020-106563	herinrichting	centrum	(ontvangen	07-12-2020);
•	 2020-106961	Fazant	47,	het	bouwen	van	dakkapel	(ontvangen	07-12-

2020);
•	 2020-107181	Grauwe	Gans	45,	een	overkapping	maken	bij	de	voordeu-

ren.(ontvangen 08-12-2020);
•	 2020-109600	Schans	108,	het	afwijken	van	het	bestemmingsplan	(ont-

vangen 16-12-2020);
•	 2020-109570	Marktplein	17,	het	wijzigen	van	het	logo	op	de	voorgevel	

(ontvangen 16-12-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
•	 2020-092389,	Ganzendiep	10,	het	slopen	en	nieuw	bouwen	van	een	

schuur/overkapping (vergunningvrij, verzonden 07-12-2020);
•	 2020-103507,	Buitendijks	38,	het	realiseren	van	een	dakkapel	op	het	

voordakvlak (vergunningvrij, verzonden 09-12-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
•	 2020-091844,	Thamerweg	75	a,	het	tijdelijk	bewonen	van	een	schuur	

(verzonden 10-12-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
•	 2020-089801,	Iepenlaan	30,	het	tijdelijk	wijzigen	bestemmingsplan	van	

het bijgebouw naar tijdelijke woning voor een periode tot en met 16 ju-
ni 2021 (verzonden 16-12-2020).

Uithoorn
•	 2020-099612,	Prins	Hendriklaan	6,	het	uitbreiden	van	de	1e	verdieping	

aan de achterzijde van de woning (verzonden 10-12-2020);
•	 2020-100609,	Anthony	Fokkerweg	26,	het	realiseren	van	vier	was-

boxen met een technische ruimte (verzonden 10-12-2020);
•	 2020-102203,	Flottielje	10,	het	stucen	van	een	vrijstaande	woning	(ver-

zonden 14-12-2020);
•	 2020-092281,	Ebro	162,	het	maken	van	een	uitrit	naar	prive	terrein	(ver-

zonden 10-12-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2020-105989	Het	Fort	46,	het	aanvragen	van	een	aanwezigheidsver-

gunning voor kansspelautomaten. (ontvangen 07-12-2020).
Uithoorn
•	 2020-109492	C.	Verolmelaan	160,	het	organiseren	van	een	snuffel-

markt, van 24 maart t/m 27 maart 2021. (ontvangen 15-12-2020);
•	 2020-109364	Canadese	Gans	37	t/m	69,	het	plaatsen	van	container	en	

glasbokken. (ontvangen 14-12-2020;

•	 2020-109512	Bilderdijklaan	27	en	25,	2	afvalcontainers	voor	dakwerk-
zaamheden. (ontvangen 15-12-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
•	 2020-085767,	Willem-Alexanderpoort	62-64,	horeca-exploitatievergun-

ning geldig tot 17 december 2023 (verzonden 17-12-2020).
De Kwakel
•	 2020-104493,	Drechtdijk	21,	aanwezigheidsvergunning	voor	het	plaat-

sen van 2 kansspelautomaten t/m 31-12-2021 (verzonden 7-12-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘RVR DRECHTDIJK 73, DE KWA-
KEL’ EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en ar-
tikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan	‘RVR	Drechtdijk	73,	De	Kwakel’	en	het	ontwerpbesluit	voor	het	
vaststellen van hogere waarde is vrijgegeven voor ter inzage legging. 
Toelichting bestemmingsplan
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de huidige bebouwing (de 
woning aan Drechtdijk 73 en bijbehorende bouwwerken) gesloopt. Daar-
voor in de plaats komt een bouwmassa terug, waar zes (schuur-) wonin-
gen in komen. Dit alles in de vorm van een oude boerderijwoning met aan-
gebouwde schuur. Het tuinbouwbedrijf op de achterliggende gronden, wel-
ke	een	glastuinbouw	bestemming	hebben,	krijgen	een	‘weide-bestemming’	
(grasland) met een bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 30 
m2. Ter plaatse is een goed woon- en leefklimaat aanwezig. 
Toelichting hogere waarden
De nieuw te bouwen woningen liggen binnen de wettelijke onderzoekzone 
van de Drechtdijk. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde 
bij een woning vanwege wegverkeerslawaai op de Drechtdijk wordt over-
schreden.	De	maximale	ontheffingswaarde	van	63	dB	wordt	niet	overschre-
den. De gevelbelasting voor de woning is maximaal 52 dB. De gemeente 
wil voor deze woning een hogere waarde vaststellen.
Ter inzage
Het	ontwerpbestemmingsplan	‘RVR	Drechtdijk	73,	De	Kwakel’	en	het	ont-
werpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende 
stukken) liggen vanaf 24 december 2020 gedurende 6 weken ter inza-
ge. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl	met	planidentificatiecode	NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk73-
ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uit-
hoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openings-
tijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl. 
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere 
waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de ge-
meente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 23 december 2020

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘RVR DRECHTHOEVE, DE KWAKEL’ 
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en ar-
tikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan	‘RVR	Drechthoeve,	De	Kwakel’	(Drechtdijk	125)	en	het	ontwerp-
besluit voor het vaststellen van hogere waarde is vrijgegeven voor ter in-
zage legging. 
Toelichting bestemmingsplan
Met het bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de Ruimte-voor-
ruimte regeling voor het perceel aan Drechtdijk 125 in De Kwakel. De cul-
tuurhistorische boerderij, het zomerhuis en de grote stal blijven behou-
den. De overige bebouwing wordt gesloopt. In de boerderij en in het zo-
merhuis worden maximaal twee vrije sector woningen (in totaal dus vier) 
gerealiseerd. In de huidige stal komen veertien kleinere koopwoningen in 
het goedkopere segment en twee vrije sectorwoningen. De achterliggende 
gronden,	behouden	de	‘weide-bestemming’	(grasland)	met	een	bouwmo-
gelijkheid van een schuilstal van maximaal 30 m2. Ter plaatse is een goed 
woon- en leefklimaat aanwezig. 
Toelichting hogere waarden
De nieuw te bouwen woningen liggen binnen de wettelijke onderzoekzone 
van een aantal wegen. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrens-
waarde bij twee woningen vanwege wegverkeerslawaai op de Drechtdijk 
wordt	overschreden.	De	maximale	ontheffingswaarde	van	63	dB	wordt	niet	
overschreden. De gevelbelasting voor twee woningen is maximaal 55 dB. 
De gemeente wil voor deze twee woningen een hogere waarde vaststellen.
Ter inzage
Het	ontwerpbestemmingsplan	‘RVR	Drechthoeve,	De	Kwakel’	en	het	ont-

werpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende 
stukken) liggen vanaf 24 december 2020 gedurende 6 weken ter inza-
ge. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl	met	planidentificatiecode	NL.IMRO.0451.BPDrechthoeve-
ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uit-
hoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openings-
tijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl. 
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere 
waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de ge-
meente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 23 december 2020. 

BELEIDSREGELS STANDPLAATSEN 
Op 27 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Uithoorn de “Beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020” 
vastgesteld en treden in werking per 1 januari 2021.
De beleidsregels bieden duidelijkheid en zekerheid aan ondernemers, ver-
gunningverleners en andere belanghebbenden tijdens het besluitvormings-
proces. Tevens zijn er transparante regels opgesteld over de verdeling en 
geldigheidsduur van de vergunningen. Een belangrijke wijziging is dat re-
guliere standplaatsvergunningen niet meer voor onbepaalde tijd worden 
verleend maar in het vervolg voor maximaal 5 jaar. Voor de houders die nu 
beschikken over een vergunning voor onbepaalde tijd zal een overgangs-
termijn van 5 jaar gelden.
De beleidsregels zijn in te zien op www.uithoorn.nl.

WIJZIGINGEN IN DE APV
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 17 december 2020 een aan-
tal wijzigingen op de Algemene plaatselijke verordening 2020 (APV-2020) 
vastgesteld. In de APV-2020 staat de gemeentelijke regelgeving met name 
op het gebied van openbare orde en veiligheid. 
Lachgasverbod
Naast een aantal redactionele en technische aanpassingen is een nieuwe 
bepaling opgenomen, namelijk het lachgasverbod (artikel 2:48a). 
De gewijzigde APV-2020 treedt in werking één dag na bekendmaking op 
www.overheid.nl. De APV-2020 is daarop ook in te zien.

AANWIJZIGINGSBESLUIT VERBODEN DRANKGEBRUIK
Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2020 is be-
paald dat het college van burgemeester en wethouders gebieden aan kan 
wijzen waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aan-
gebroken	flessen,	blikjes	en	dergelijke	met	alcoholhoudende	drank	bij	zich	
te hebben
Het college heeft besloten de volgende gebieden aan te wijzen waarvoor 
dit verbod geldt:
In het Oude Dorp
Het gebied begrensd door het Amstelplein, Schoolstraat, Kaag, De Amstel, 
de Stationsstraat (inclusief parkeerplaats en groenstrook), de Thamerlaan 
en de Laan van Meerwijk.
Skatepark Meerwijk
Het gebied begrensd door de Eems, de Polderweg, de groenstrook en het 
water ten oosten van de Eidereind en het water ten westen van de Een-
dracht.
Het besluit treedt in werking een dag na deze bekendmaking. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen 
zes weken, na verzending/afgifte van deze brief een gemotiveerd bezwaar-
schrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders 
op https://www.uithoorn.nl/loket/product/bezwaarschrift-indienen of via 
Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.

BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2021
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeente-
wet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 17 december 
2020 heeft besloten tot vaststelling van de:
- Algemene rechtenverordening 2021
-	Verordening	rioolheffing	2021
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
-	Verordening	afvalstoffenheffing	2021
- Verordening forensenbelasting 2021
- Verordening grafrechten 2021 
- Verordening marktgelden 2021
- Verordening hondenbelasting 2021 
- Verordening liggelden 2021 
- Verordening precariobelasting 2021 
- Verordening rioolaansluitrecht 2021 
- Verordening toeristenbelasting 2021 
De	datum	van	ingang	van	de	heffing	is	1	januari	2021.	
De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2021 digitaal te raadplegen op www.
officielebekendmakingen.nl.

De Kwakel - Binnen het project De 
Rietkraag in De Kwakel zijn afspraken 
gemaakt over de ontwikkeling van 
een uniek project met 8 Cube House 
woningen. Op dinsdag 15 december 
heeft de ondertekening voor de 
grondoverdracht plaatsgevonden. 
De gemeente Uithoorn verkoopt 
deze grond aan De Coöperatie Cube 
House De Kwakel U.A. “Een bijzonder 
project op een bijzondere locatie en 
wat helemaal past in deze tijd. We 
zijn voortdurend op zoek zijn naar 
nieuwe manieren om passende 
woningen voor alle doelgroepen te 
kunnen realiseren”, aldus wethouder 
Jan Hazen. 

Cube House
De coöperatie Cube House bestaat 
uit een groep jongeren uit de omge-
ving die vanaf het begin (zomer 
2019) bij het proces betrokken is 
geweest. Zij vormen samen een 

Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap groep. De woningen ‘Cube 
House’ zijn met bouwbedrijf Vink 
Bouw en architectenbureau Wubben 
Chan ontwikkeld in samenspraak 
met de jongeren zelf. 
Een Cube House is speciaal 
ontworpen met als uitgangspunten 
dat de woning betaalbaar moet zijn. 
Daarnaast is de bouwtijd zeer kort en 
zijn er veel werkzaamheden die je als 
koper eventueel zelf kan uitvoeren, al 
of niet geholpen door handige 
familie, vrienden of kennissen. Een 
Cube House is volledig van hout en 
wordt geprefabriceerd in modules 
naar de bouwplaats gebracht. De 
woningen zijn in de basis zonder 
keuken en badkamer ontworpen. 
Mede hierdoor is de basisprijs van 
een woning laag en heeft de koper 
de mogelijkheid om deze ruimtes 
eventueel zelf te realiseren. De 
uiteindelijke prijs van de woning 

hangt mede hierdoor samen met de 
gemaakte keuzes voor wat betreft 
het afwerkingsniveau.

Behouden voor de doelgroep
Om er voor te zorgen dat de 
woningen zoveel mogelijk behouden 
blijft voor de doelgroep heeft de 
gemeente bij de grondverkoop extra 
voorwaarden opgesteld. In deze 
voorwaarden staat o.a. beschreven 
dat de koper de woning niet met 
winst mag verkopen gedurende een 
periode van 5 jaar. Om de woning 
voor in ieder geval 5 jaar te 
behouden voor de doelgroep, name-
lijk jongeren. 

Snel en duurzaam gebouwd
Daarnaast worden de woningen ook 
snel en duurzaam gebouwd. Daar-
naast worden de woningen zowel 
verwarmd als gekoeld door middel 
van een warmtepomp. De woningen 

Uniek bouwproject voor jongeren

worden ook goed geïsoleerd en 
voorzien van zonnepanelen. De 
bouwwerkzaamheden starten al eind 
februari en de woningen worden nog 

voor de zomer van 2021 opgeleverd. 
Kortom een uniek project waarbij 
betaalbare woningen voor jongeren 
worden gerealiseerd in de gemeente.
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Paul Dekkers

Meestal lieten ze in oktober de vorige 
eeuw al van zich horen: de weervoor-
spellers die ons een strenge, zachte of 
kwakkelwinter in het vooruitzicht 
stelden. Vooral het voorspellen van 
een strenge winter was een hardnek-
kige traditie. Naast boeren en mole-
naars, waren het zelfstandige weer-
mannen als Jan Pelleboer en Hans de 
Jong, alsmede weeramateurs en 
professionele meteorologen, die een 
verwachting uitspraken en zich 
daaraan waagden. Vaak speelde het 
oktoberweer daarbij een rol als voor-
bode voor de naderende winter. 
Belangrijk was het stromingspatroon 
in de atmosfeer. Ook de levende 
natuur werd erbij betrokken. Maar 
wat zijn zulke vermoedens waard ? Je 
moet hiermee voorzichtig 
omspringen. Niets is immers zo grillig 
als het weer. Uit alle berekeningen, 
jarenlange waarnemingen en compu-
termodellen kun je geen harde 
conclusies trekken, maar er kunnen 
nog altijd verrassingen zich voor-
doen, al geloof ikzelf niet meer in een 
strenge winter. Wel denk ik dat er 
(korte) kou-invallen in sommige 
winters zich kunnen voordoen, echter 
een strenge winter in de toekomst 
van het kaliber 1963 acht ik zo goed 
als uitgesloten. Eigenlijk heeft de 
winter door de snelle toename van 
de temperatuur op aarde nu al vrijwel 
geen kans meer om zich te laten 
gelden. Derhalve heeft het specu-
leren over een strenge winter weinig 
zin meer. 

Het meest vertrouwde weerbeeld bij 
ons ’s winters is een lange en brede 
luchtstroming vanaf de oceaan, een 
zogeheten west-oost circulatie tussen 
lage druk bij IJsland en hoge druk 
boven de Azoren. Hiermee wordt 
zachte en vochtige maritieme lucht 
aangevoerd, met opklaringen en 
regenzones bij flink wat wind. Voor 
niet minder dan 70% kwam de lucht-
beweging de laatste winter uit het 
zuidwesten en zegge en schrijve voor 

1% uit het noordoosten. Alleen bij 
een omgekeerde circulatie, oost-west 
gericht, is het mogelijk dat koude 
Scandinavische of Russische vries-
lucht door middel van een koufront, 
ook wel aangegeven als 
vorstgrens,ons land binnenkomt. 
Maar voordat het zover is moeten de 
barometers ten noorden van ons flink 
gaan stijgen, dat wil zeggen op de lijn 
Groenland- IJsland - Noorse Zee - 
Scandinavië – Noord-Rusland en 
Noord- Siberiё . Aan de zuidzijde 
wordt dan de continentale poollucht 
onze kant opgeblazen. De wind kan 
nog eens extra toenemen als de 
luchtdruk ten zuiden van ons, dat wil 
zeggen boven het Iberisch Schierei-
land en de Middellandse Zee, verder 
daalt. Daarbij kan de wind soms flink 
aanwakkeren en voelt het bitter koud 
aan. Zo’n luchtdrukverdeling als hier 
beschreven kan weken aanhouden 
en wordt een blokkade genoemd. 
Depressies lopen zich hierop stuk en 
maken geen schijn van kans Noord-
west Europa binnen te dringen. Het is 
echter niet juist te denken dat een 
stroming uit het oosten automatisch 
vorst en sneeuw inhoudt. Net als in 
zoveel andere landen op aarde, heeft 
ook Rusland te maken met soms 
buitensporig hoge temperaturen. In 
de vorige winter van 2019 werden 
talrijke records geboekt, niet alleen 
wat betreft de temperatuur, maar ook 
ten aanzien van de hoogte van het 
sneeuwdek kwam een record in de 
boeken. Naast temperatuur afwij-
kingen van 5 tot 10 graden in de plus, 
waren sommige Russische gebieds-
delen nog warmer met afwijkingen 
van 15 tot 18 graden. In Moskou, 
waar in een normale winter zo’n halve 
meter sneeuw ligt, bedroeg de 
hoogte van het sneeuwdek in de 
laatste winter slechts 10 cm en als dat 
in een rap tempo doorgaat, dreigt 
ook vanuit het oosten het weer te 
verzachten. We moeten maar 
genieten van de schitterende schilde-
rijen met winterlandschappen en 
ijsvermaak uit de 16e en 17e eeuw 
tijdens de Kleine IJstijd. Ik ben bang 

dat zulke taferelen in het alsmaar 
warmer wordende klimaat straks defi-
nitief tot het verleden zullen behoren. 
Eind november leek Moskou toch 
winters te worden. Was het op 7 en 8 
november nog 10 graden geworden, 
op 18 november vroor het licht en 
viel er sneeuw bij temperaturen iets 
boven nul. Boven het tot 5 cm hoge 
sneeuwdek vroor het vervolgens 8 
graden. In Noord-Oost Siberië, in de 
plaats Oymjakon , ook wel de koude 
pool van het Noordelijk Halfrond 
genoemd , vroor het 46 graden. Dat is 
pas echt vorst. Op 9 december kwam 
er nog een schepje bovenop: -52 
graden.

Wat was kenmerkend aan het 
weer in het meteorologische jaar 
december 2019 - november 2020?
In de lente en zomer maakte 
de zon overuren.
Geen enkele maand te koud; 
alleen juli temperatuur normaal
Vooral februari en augustus 
extreem warm.
Een record warm jaar.
Grote droogte in het voorjaar.
Lente levert meer vorst op dan 
winter.
In augustus negen tropische 
dagen op rij.
Winter sneeuwloos, 
Tropennachten.
Van zomerkleding naar 
winterkleding binnen een etmaal. 

Winter 2019/2020
De winter was voor de 10e (!) achter-
eenvolgende keer te zacht. Het was 
zelfs de op een na warmste winter in 
de Ronde Venen sinds hier met dage-
lijkse waarnemingen, in 1983, werd 
begonnen. Alleen de winter van 
2006/2007 was nog iets warmer. In de 
drie wintermaanden van 2019/2020 
was de gemiddelde temperatuur 
overdag 8,9 graden en ’s nachts 3,7 
graden. Geen wonder, de zuidwest 
circulatie was overheersend. In 
slechts drie nachten wist de thermo-

Wordt het een zachte of strenge winter?
Bui met valstrepen boven zee

meter bij ons (net) onder nul te 
komen. Nimmer had het hier zo 
weinig gevroren. Minder dan 10 
vorstnachten hadden de winters van 
2013/2014 (5), van 1988/89 (6) en van 
2006/2007(9). De winter van 
1995/1996 had bij ons de meeste 
vorstnachten: 66. Normaal is 30. De 
winter was aan de natte kant; in Mijd-
recht viel 273 mm. Normaal is 200 
mm. Opvallend was de mist op 
Oudjaar, waarvan het zicht in de loop 
van de avond in onze regio verbe-
terde, zodat het siervuurwerk toch 
niet in de mist verdween.

December 2019
December 2019 was een zeer zachte 
maand . De etmaaltemperatuur lag 
met 6,7 graden ruim 3 graden boven 
normaal. De maand begon rustig 
onder invloed van een hogedrukge-
bied dat van Ierland naar ons land 
trok. Op Nieuwjaarsdag meteen al 
vorst, bijna 1 graad onder nul. Kouder 
zou het deze maand niet worden. 
Vanaf Sinterklaas tot aan de kerst-
dagen werd het onder een westcircu-
latie wisselvallig met geregeld 
fronten en buien. Meerdere keren 
steeg het kwik tot boven de 10 
graden. Op de 17e werd de hoogste 
waarde van de maand gehaald: 13,9 
graden. Op de Eerste Kerstdag bleef 
de temperatuur net onder de tien 
graden, op Tweede Kerstdag was het 
met 6 graden een stuk frisser. Na de 
Kerstdagen werd het rustig, zonnig 
en kouder onder invloed van een 
hogedrukgebied dat van Zuid-
Scandinaviё naar de Balkan trok. 
Ondanks de heersende oceaanlucht 
week de neerslagsom niet veel af van 
het gemiddelde : 73 mm.

Januari 2020
In deze maand lag de etmaaltempe-
ratuur van 6,5 graden dicht in,de 
buurt van die van december. De 
maand begon licht wisselvallig met 
veel bewolking, regelmatig regen, zij 
het in geringe hoeveelheden, en 
soms bij opklaringen in de nacht tot 
twee keer toe net onder nul. Op tien 

dagen steeg het kwik overdag in de 
dubbele cijfers. Als hoogste tempera-
tuur werd 13,3 graden gemeten, op 
de 14e. Totaal viel in deze maand aan 
neerslag 62 mm en dat is normaal. Na 
twee zachte, sombere, en natte 
weken, kwamen we vanaf 18 januari 
onder invloed van een krachtig hoge-
drukgebied en steeg de luchtdruk in 
de Ronde Venen tot 1046,5 
hectopascal,een evenaring van het 
barometerrecord van 16 februari 
2008. Dat de westenwind de over-
hand had en sterker waaide kon men 
aflezen op het luchtdrukkaartje van 
die maand, waarop te zien was dat de 
druk bij IJsland 15 hectopascal lager 
was dan normaal en boven Midden-
Europa 5 hectopascal hoger.

Februari 2020 
Vrijwel de hele maand was er een 
sterke west circulatie aanwezig. Dit 
leverde (zeer) zacht, zeer nat en 
winderig weer op. De gemiddelde 
temperatuur lag deze maand vier 
graden boven normaal en was met 
7,5 graden gemiddeld, net zo warm 
als vorig jaar. In Mijdrecht werd op 15 
dagen een maximum temperatuur 
afgelezen van 10 graden of meer. Op 
de 16e steeg het kwik zelfs tot bijna 
16 graden. Diezelfde dag passeerde 
in de middag een actief koufront met 
achterlating van 14 mm regen. Ook 
op de 10e viel een flinke hoeveelheid 
regenwater: 18 mm. Zeer nat was de 
laatste week van de maand; in totaal 
viel er in zeven dagen 67 mm. Op de 
23e kwam 29 mm regen naar 
beneden en dat betekende een 
nieuw etmaal neerslagrecord voor de 
sprokkelmaand. We moeten naar 
1988 teruggaan om het oude record 
te vinden. Dat bedroeg 25 mm, 
gevallen op 6 februari. Februari was 
dan ook record nat met 146 mm 
neerslag. In februari 2002 viel in Mijd-
recht 138 mm. 

Vervolg op volgende blz.



Lente 2020
De lente van 2020 was warm, zeer 
droog en uitermate zonnig. Het was 
de vierde te warme lente op rij met 
een etmaaltemperatuur van 11,4 
graden. Met gemiddeld ruim acht uur 
zon per dag werd een record aan 
zonnestralen geboekt. Het stralende 
weer zien wij ook terug in de neer-
slagcijfers : er was sprake van droogte 
en die nam steeds grotere vormen 
aan naarmate de lente vorderde. De 
drie lentemaanden waren alle veel te 
droog. In totaal viel er slechts 71 mm 
in Mijdrecht en dat is ver beneden de 
normale hoeveelheid van 165 mm. 
Veruit de meeste regen viel in de 
eerste 12 dagen van maart, te weten 
49 mm. Er deden zich langdurige 
droogteperiodes voor; het aantal 
neerslag dagen was bijzonder klein 
met 21. Opvallend was dat in de lente 
meer vorstdagen voorkwamen (4) 
dan in de winter (3). Op 9 mei konden 
we met een maximum temperatuur 
van 26,6 graden de eerste zomerse 
dag noteren. Hierna volgden er nog 
twee in de lente.

Maart 2020
Maart 2020 was behalve zonnig ook 
een vrij zachte maand met een 
gemiddelde etmaaltemperatuur van 
7,6 graden. Daarmee was de lente-
maand 0,1 graad warmer dan 
februari. Zoals reeds in het lente - 
overzicht werd opgemerkt , viel bijna 
alle neerslag in de eerste twaalf 
dagen van de maand. Hierna 
kwamen wij , tot aan begin van juni, 
uitsluitend onder invloed van uitlo-
pers van hoge drukgebieden van 
subtropische oorsprong, zoals dat 
van de Azoren. Het Scandinavische 
Hoog liet zich evenmin onbetuigd. 
Depressies kwamen er niet aan te 
pas. Ook geen thermische depressies, 
die als gevolg van verhitting boven 
land, nogal eens ontstaan boven 
Spanje of Frankrijk en met een zuide-
lijke bovenstroming soms in de rich-
ting van de Noordzee koersen. Een te 
kort aan neerslag baart de boer 
zorgen, zeker half maart, wanneer de 
landbouwgewassen worden geplant 
en ingezaaid. 

April 2020  
Wederom zo’n warme lentemaand 
met in Mijdrecht een gemiddelde 
etmaaltemperatuur van 12,4 graden, 
ruim drie graden boven normaal. Het 
weer werd gedomineerd door hoge 
drukgebieden. Eerst was de stroming 
krachtig noordwest, waarmee koude 
lucht werd aangevoerd. In de vroege 
ochtend van 1 april vroor het in Mijd-
recht 1,3 graden. Zo laag was de 
temperatuur de hele winter niet 
geweest. Op15 en 26 april kwam in 
de Ronde Venen nog grondvorst 
voor. Met Pasen, op12 en 13 april, 
beleefden we een scherp tempera-
tuur contrast. Op Eerste Paasdag 
kwam 24,8 graden op de thermo-
meter en werd het net geen zomerse 
dag, maar op Tweede Paasdag kregen 
we te maken met een noordstroming, 
waardoor het gevoelig kouder werd 
en het kwik overdag al bleef steken 
op 12,0 graden. De maand telde 15 
warme dagen van 20 graden en meer. 
Naast het tekort aan neerslag zijn het 
de zon en de wind die een belang-
rijke rol spelen bij de verdamping.

Mei 2020 
Wat de temperatuur betreft week de 
bloeimaand niet veel af van het 
gemiddelde. Met 14,0 graden lag hij 1 
graad daarboven. Veel opvallender 
waren de droogte en de hoeveelheid 
zon. In Midden-Nederland scheen 

deze licht- en warmtebron gemiddeld 
11 uur per dag; vooral de laatste 
week scheen deze uitbundig. De 
eerste drie dagen waren koel en licht 
wisselvallig met 11 mm aan neerslag. 
Alleen de 24e zou deze maand nog 3 
mm opleveren, zodat het maandto-
taal uitkwam op 13 mm. Vanaf 1981 is 
in Mijdrecht alleen mei 1989 met 6,5 
mm nog droger geweest. Op de 9e 
hadden we met een maximum 
temperatuur van 26,6 graden de 
eerste zomerse dag te pakken. De 
volgende dag passeerde een 
koufront, waarachter met een krach-
tige noordelijke stroming de tempe-
ratuur een gevoelige stap terug 
moest doen. Het werd op de 10e nog 
maar 11,7 graden. Een verschil van 15 
graden van de ene op de andere dag. 
Koud waren de nachten van 12 tot en 
met 15 mei: 2 à 3 graden.

Zomer 2020
Voor het derde achtereenvolgende 
jaar moesten we weer puffen onder 
soms ondraaglijke hitte, want met 
een gemiddelde etmaaltemperatuur 
van 19,4 graden kwam deze zomer 
dicht in de buurt van de twee voor-
gaande hete zomers, die respectieve-
lijk een temperatuur opleverden van 
19,7 graden in 2019 en 20,1 graad in 
2018. De echte hitte was weggelegd 
voor augustus. Deze kwam na een 
opmerkelijke warme juni en een 
koele julimaand. Wel heel bijzonder is 
het grote aantal tropische dagen dat 
in de laatste drie zomers is geregis-
treerd in Mijdrecht, te weten 42. 
Gemiddeld komen er maar drie voor 
.Eén zomer moesten we het doen 
zonder één tropische dag. Dat was in 
1988. Als hoogste temperatuur kwam 
toen op de thermometer 28,8 graden, 
gemeten op 23 juli. Dit jaar had als 
hoogste temperatuur 35,3 graden, 
geregistreerd op 7 augustus. Het 
toeval wil dat de hoeveelheid neer-
slag met 223 mm dezelfde is als vorig 
jaar.
 
Juni 2020
Voor het vijfde jaar op rij was de 
zomermaand zeer warm. De etmaal-
temperatuur van 18,6 graden was 
ruim boven de normale waarde van 
15,5 graden. De eerste drie dagen van 
de maand waren warm en droog. 
Daarna een aantal dagen met vrij 
koel weer met op de 5e een overdag 
temperatuur van 13,7 graden. Van 5 
tot en met 8 juni was het behoorlijk 
nat; er viel 32 mm regen, precies de 
helft van de maandsom , die op 
normaal uitkwam. De tweede decade 
verliep weer vrij warm, maar ook 
enigszins onstabiel. Na de 22e werd 
de stroming oostelijk onder invloed 
van een hoge drukgebied bij Scandi-
navië en werd het zeer warm en 
zonnig zomerweer. Op 24, 25 en26 
juni werd het bij ons tropisch warm. 
De temperaturen liepen op tot 31 à 
32 graden. Normaliter komen in juni 
nog geen tropische dagen van 30 
graden en meer voor, wel al zomerse 
dagen van 25 graden en meer: 
gemiddeld vier. Deze maand leverde 
al tweemaal zoveel zomerse dagen 
op. 

Juli 2020
Met een gemiddelde temperatuur 
van 18,0 graden was de hooimaand 
voor zijn doen aan de koele kant. Het 
weer werd gedomineerd door een 
westelijke stroming en daardoor 
overheerste het wisselvallige weer. 
De eerste decade was ook ronduit 
koel. Op de 8e bleef de temperatuur 
overdag al steken op 16 graden. In de 
tweede helft van de maand was het 

weerbeeld wisselend en waren er 
zowel korte perioden met hoge druk-
invloed als perioden onder invloed 
van depressies. De temperaturen 
kwamen bij ons overdag niet meer 
beneden de twintig graden. Op 18 
juli werd het met 26,7 graden nog 
zomers warm. Heel nat was 26 juli 
met 22 mm regen, de grootste 
etmaalsom van deze zomer. Op het 
einde van de maand werd het kort-
durend zeer warm met op de 31e in 
Mijdrecht een maximum temperatuur 
van 33,4 graden, een tropische dag 
dus. En dat de aarde opwarmt liet 
augustus zien, of beter gezegd: 
voelen.

Augustus 2020
Met een gemiddelde temperatuur 
van 21,8 graden was de oogstmaand 
2020 op die van 1997 na – toen 22,1 
graden - de warmste augustusmaand 
die hier is gemeten. Het etmaalge-
middelde lag ruim vier graden boven 
normaal. Van 5 tot en met 21 
augustus was het zeer warm met een 
hittegolf van 12 dagen. De maand 
telde liefst tien tropische dagen, met 
als hoogste temperatuur 35,3 graden, 
op de 7e. Normaal heeft augustus 
één tropische dag. In liefst zeven 
nachten lagen de minima tussen 20 
en 22 graden. Tijdens de hitte kwam 
het enkele keren tot licht onweer. 
Maar echt regenen deed het vanaf 22 
augustus: totaal 52 mm. Op 25 
augustus kwam het kwik overdag 
sinds 14 juli niet boven de 20 graden . 
Wat je in zo’n Mediterrane maand wel 
het laatst zou verwachten is een 
storm. Toch trok een zomerstorm, 
genaamd Francis, op 25 augustus 
langs de noordkust en deed in onze 
regio de wind toenemen tot 7 à 8 
Beaufort, hard tot stormachtig.

Herfst
Alle afzonderlijke herfstmaanden 
waren te zacht of te warm met 12,3 
graden als gemiddelde temperatuur. 
Dat is anderhalve graad te warm. Dat 
in alle maanden (en seizoenen) de 
temperatuur te hoog uitviel heeft te 
maken met het feit dat de stroming 

veel uit het zuidwesten of zuiden is 
gekomen in plaats van uit het 
westen. De zonale westcirculatie 
heeft vaak plaats moeten maken 
voor de zogeheten meridionale 
luchtbeweging, dat wil zeggen van 
zuid naar noord gericht. Met de dan 
zuidenwind wordt óf warm vochtige 
lucht vanuit het zeegebied van de 
Azoren naar West-Eutropa getrans-
porteerd, of hete, droge lucht vanuit 
Noord-Afrika. In beide gevallen 
houdt het hoge temperaturen in. 
Ook zie je nogal eens een weststro-
ming veranderen in een zuidwest-
stroming. Niet zelden reiken de 
warme luchtmassa’s tot binnen de 
Poolcirkel. Hoe het komt dat de zuid-
circulatie zo’n belangrijke rol is gaan 
spelen in het weersysteem, zal een 
nadere studie moeten uitwijzen.

September 2020
Met een temperatuur van 16,0 
graden was de herfstmaand ander-
halve graad te warm. De eerste zeven 
dagen, alsmede de laatste acht 
dagen verliepen, als gevolg van lage-
drukgebieden , wisselvallig. In deze 
twee tijdvakken viel respectievelijk 
29 en 50 mm regen, bij elkaar de hele 
maandhoeveelheid. In de tussenlig-
gende periode van 15 dagen viel 
geen druppel. Rond het midden van 
de maand kregen we te maken met 
een zuidelijke luchtstroming, die 
lucht vanuit Noord-Afrika aanvoerde. 
Aldus kregen wij van 10 tot en met 
12 september te maken met een 
nazomerse periode, waarbij het in 
Mijdrecht op de 15e tropisch warm 
werd met 31,3 graden. Hetgeen nog 
nooit zo laat in het jaar is voog-
ekomen. Op 14 en 16 september 
werd het ruim 29 graden. Hoe anders 
was het op 15 september 1986. Het 
KNMI in de Bilt beleefde met 12,6 
graden overdag de koudste 15e 
september uit de weergeschiedenis. 
In Mijdrecht was het zelfs nog iets 
kouder: 12,4 graden.

Oktober 2020
De wijnmaand was met een gemid-
delde etmaaltemperatuur van 11,5 

graden, ongeveer een graad warmer 
dan het gemiddelde. De maand 
begon herfstachtig met veel wind en 
neerslag onder invloed van diverse 
lagedrukgebieden. De eerste elf 
dagen verliepen bijzonder nat. In 
deze periode viel in Mijdrecht 80 mm 
neerslag. Op een paar dagen werd 
tevens een klap onweer gehoord. De 
barometer zakte op de 1e oktober 
beneden de 1000 hPc om niet eerder 
dan 7 oktober weer boven deze 
stand te komen. In de ochtend van 4 
oktober werd de laagste luchtdruk 
gemeten: 985 hPc. Van 12 tot en met 
20 oktober was het rustig en droog 
weer. Bovendien ging de tempera-
tuur weer wat omhoog. In het tijdvak 
9 tot en met 20 oktober lagen de 
minima onder de tien graden. Op de 
20e nog een warme dag van 20,0 
graden,dankzij een depressie , die 
net ten westen van ons land noord-
waarts trok en aan zijn voorzijde 
warme lucht aanzoog.

November 2020
We begonnen zeer zacht en we 
eindigen daar ook mee, want de 
slachtmaand was met een gemid-
delde etmaaltemperatuur van 9,2 
graden iets meer dan twee graden te 
warm. Allerzielen, 2 november, 
leverde twee warmte dagrecords op: 
het minimum van 12,9 graden uit 
2007 ging uit de boeken en daarvoor 
in de plaats kwam 2 november 2020 
met 15,6 graden en de dagtempera-
tuur van 19,1 graad kwam in de 
plaats van 2 november 1984 met 17,4 
graden. Behalve zacht was het begin 
van de maand ook licht wisselvallig. 
In de laatste decade hadden we 
nogal eens te maken met een 
donker, somber weerbeeld. Bij opkla-
ringen zakte de temperatuur richting 
vriespunt. Op de 23e hadden wij met 
de eerste grondvorst te maken. In de 
weerhut bleef het kwik overigens 
nog ruim boven nul (3,0 graden). Op 
30 november vroor het in de weerhut 
1,5 graden. Dit was een lagere 
waarde dan de laagste temperatuur 
van het vorige winterseizoen 2019-
2020 (-1,3 graden). 

Maand Gem.temp   Hgst.temp.  Lgst.temp. Neerslagsom
  gr.C + afw.   Datum  Datum  mm en afw.

December 2019 6,7 + 2,2   13,9  -0,9  73
     17e  1e  -7
Januari 2020 6,0 + 3,0   13,3  -0,3  62
     14e  1e  -8
Februari 2020 7,5 + 4,0   15,9  0,4  146
     16e  3e  +86
Maart 2020 7,6 + 1,6   15,4  -0,8  51
     16e  30e  -9
April 2020 12,4 + 3,1   24,9   -1,3  7
     23e  1e  -53
Mei 2020 14,0 + 1,0   29,7  2,1  13
     21e  15e  -37
Juni 2020 18,6 + 3,1   32,2  7,3  70 
     24e  10e  0
Juli 2020 18,0 + 0,5   33,4  9,7  73
     31e  12e  -3
Augustus 2020 21,8 + 4,6   35,3   10,7  80
     7e  4e  0
September 2020 16,0 + 1,5   31,8  8,0  79
     15e  8e  -1
Oktober 2020 11,7 + 0,2   20,0   5,0  139
     21e  16e  +64
November 2020 9,2 + 2,2   19,1  -1,5  46
     2e  30e  -39

Jaar 2019/2020 12,3 + 2,3   35,3  -1,3  839
     7/8  1/4  +50

Het weer in de Ronde Venen in 2020 
Jaaroverzicht
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De wethouder(s) en burgemeester van Uithoorn zouden meer moeten 
doen voor de gezondheid van hun inwoners, bijvoorbeeld door hun volle 
steun te geven voor de aanleg van het Legmeerbos en het behouden van 
groen langs de Vuurlijn, beargumenteren Jasmyn Ahmed en Jelle Visser, 
beiden arts. De aanleg van het Legmeerbos en het behoud van groen 
door de gemeente Uithoorn zal de gezondheid van de bewoners van 
Uithoorn verbeteren. Wetenschappelijke studies laten zien wat we eigen-
lijk al wisten: dat je gezonder bent als je in de buurt woont van groene 
zones zoals een park of een bos. Dit positieve effect ontstaat onder 
anderen doordat de luchtkwaliteit beter is (doordat planten en bomen 
vervuiling uit de lucht filteren). Ook is het mogelijk in groene gebieden te 
wandelen, te sporten, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Kinderen 
kunnen er spelen, kennis maken met de natuur en groen draagt natuurlijk 
bij aan de biodiversiteit en niet te vergeten: de klimaatdoelen. Daarmee 
draagt een groene omgeving bij aan je mentale en fysieke gezondheid en 
minder stress. 

Minder stress
Minder stress zorgt voor minder hart- en vaatziekten, suikerziekte en 
andere ziekten. Dat te weinig beweging of ongezond eten kan leiden tot 
overgewicht en ziekte zal bij iedereen bekend zijn. Het wordt echter ook 
steeds meer duidelijk dat de omgeving waarin je woont een belangrijke 
factor is voor je gezondheid. Kortom, een groene omgeving is belangrijk 
voor ons allemaal. Met die kennis maken wij ons zorgen over de (toekom-
stige) leefbaarheid in Uithoorn. Zelf wonen wij sinds kort in de Legmeer-
buurt. Een wandeling door groen maken is er eigenlijk niet bij, je loopt 
door de bebouwing of je loopt op de openbare weg of op het fietspad. 
Wandelpaden zijn er nauwelijks. Het weinige groen wat er is, staat onder 
druk. De dijk met groen waar de Uithoornlijn gaat komen verdwijnt. Aan 
de Vuurlijn liggen nog een paar kleine stukjes groen maar deze moeten 
wijken voor nieuwbouw als het aan de gemeente ligt. Hierdoor zal ook de 
drukte op de Vuurlijn weer toenemen, net nadat er een 30-km zone/fiets-
straat van gemaakt is. 

Geluidsoverlast
Ook staat de aanleg van het Legmeerbos, waar al een subsidie van 
325,000 euro voor is binnengehaald door Buurbeheer Legmeer, onder 
druk omdat de wethouder van plan is sportverenigingen daar te huis-
vesten die moeten wijken van de Vuurlijn. Tegelijkertijd is de verwachting 
dat de geluidsoverlast gaat toenemen door meer vluchten vanaf Schiphol 
nadat de corona-pandemie over is, een metrolijn dwars door woonwijken 
heen met alle geluidsoverlast van dien en de komst van het bedrijventer-
rein Amstelveen-Zuid. Wij begrijpen dat die ontwikkelingen ook weer 
voordelen met zich meebrengen. Echter willen wij de wethouder en 
burgemeester oproepen het groen in Uithoorn te bevorderen en burgeri-
nitiatieven zoals dat van het Legmeerbos te steunen. En hiermee te inves-
teren in een groene leefomgeving voor haar inwoners. Door de aanleg 
van het Legmeerbos te steunen draagt men bij aan de gezondheid van 
de bewoners zodat Uithoorn ook voor onze kinderen een prettige en fijne 
gemeente blijft om op te groeien en te (blijven) wonen. Wij roepen bewo-
ners van Uithoorn op om gebruik te maken van inspraakavonden bij de 
gemeente of projecten om ideeën aan te dragen voor het bevorderen 
van groen. Zo is er bijvoorbeeld een online thema-avond gepland over de 
Uithoornlijn op 26 januari en 16 februari 2021. Voor meer informatie zie: 
https://uithoornlijn.nl/nieuws/2020/denkt-u-mee-over-een-groene-
inpassing-van-de-uithoornlijn/ Meer informatie over het Legmeerbos 
vindt u op Facebook: Buurbeheer Legmeer Legmeerbos.

Jasmyn Ahmed en Jelle Visser 

Groen en het Legmeerbos: 
goed voor de gezondheid

LEZERSPOST

Twee weken geleden konden jullie op deze plek onze 
oproep lezen om de aanleg van het Legmeerbos te 
steunen door de petitie te tekenen. Dit hebben jullie in 
grote getalen gedaan, waarvoor veel dank! De petitie is 
op het moment van schrijven 578 keer ondertekend! Dit 
komt ongetwijfeld ook door de prachtige pleidooien 
van de IVNrdvu en Groengroep Uithoorn die hier vorige 
week te lezen waren voor aanleg van het Legmeerbos.

Reacties 
Naast de ondertekeningen hebben we als Bewoners 
Actiegroep Legmeerbos nog meer mooie reacties 
gehad. Van lezers die zelf al bezwaar hadden aangete-
kend, maar ook inwoners die wilden weten welke partij 
dit plan drijft om er rekening mee te kunnen houden 
met de verkiezingen. Daarnaast kregen we een reactie 
van bewoners aan de Vuurlijn in de Kwakel, die 
aandacht vroegen voor de gevolgen van de bouw-
plannen in hun directe omgeving. Wellicht heeft u 
vorige week gelezen over het prachtige groen aan de 
Vuurlijn dat moet verdwijnen voor de voorgenomen 
komst van flats en woningen. 

Aandacht voor bedreiging groen Vuurlijn
De bewoners van de Vuurlijn en de Bewoners actie-
groep Legmeerbos is met elkaar in contact gekomen en 
hebben de handen ineen geslagen. Het gaat om het 
behoud van het spaarzame groen waar we met elkaar 
als inwoners van Gemeente Uithoorn van willen 
genieten. De petitie is uitgebreid en vraagt ook 
aandacht voor het behoud van het prachtige groen aan 
de wandelboulevard. Dit heeft al een echte 
bosbeleving!

Aanbieden petitie 
De handtekeningen gaan we aanbieden wanneer de 
Gemeenteraad het onderwerp behandelt. Dit was 
gepland voor donderdag 17 december, maar die verga-
dering ging niet door vanwege de nieuwe lockdown. In 
het nieuwe jaar zal dit alsnog op de agenda komen, 
maar de datum is nog onbekend. Heeft u nog niet gete-
kend? Dan kan dat nog via: www.petities.nl/petitions/
start-aanleg-legmeerbos. Meer informatie of bijdragen? 
Als u meer informatie wilt of zelf wilt bijdragen, kunt u 
ons bereiken via legmeerbos@gmail.com
Riane Grote

Petitie Legmeerbos

Uithoorn – Vanaf 24 december is het 
niet meer toegestaan om in de open-
bare ruimte bij het Oude Dorp en bij 
de skatebaan in de Meerwijk alcohol 
te drinken. Dit heeft het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn besloten.
De gemeente ontvangt regelmatig 
klachten van bewoners uit het Oude 
Dorp en de Meerwijk over personen 
die op straat alcohol drinken en over-
last veroorzaken. De stichting Oran-
jebuurt/buurtbeheer Oude Dorp 
heeft zelfs een brandbrief 
geschreven aan de gemeenteraad 
over de overlastproblematiek. Tijdens 
de startbijeenkomst van het wijknet-
werk zorg en veilig Oude Dorp, is 

deze problematiek dan ook 
besproken samen met politie, inwo-
ners en het buurtbeheer.
Burgemeester Pieter Heiliegers: 
,,Door deze plekken aan te wijzen als 
gebied waar het verboden is alcohol 
te nuttigen, wordt het voor politie en 
gemeentelijke toezichthouders 
gemakkelijker om op te treden tegen 
overlast. 
Dit zal dan ook de leefbaarheid ten 
goede komen.”
Op de locaties waar het alcohol-
verbod geldt worden borden 
geplaatst. De gemeente kan dit 
verbod opleggen op grond van de 
Algemene plaatselijke verordening 
Uithoorn (APV).

Alcoholverbod bij 
skatebaan en Oude Dorp

Uithoorn - Met kerst mag niemand 
eenzaam zijn, is een veel gehoorde 
opmerking. Helaas kan deze bewe-
ring in deze Coronatijd slecht stand-
houden. Juist door de lockdown zijn 
nog meer mensen eenzaam dan in 
normale omstandigheden. En als je 
dan ook nog in de situatie verkeerd, 
dat je gebruik moet maken van de 
Voedselbank, dan is een gezellige 
kerst een eind weg. 
Daarom had Stichting Ceres Kring-
loopcentrum besloten 70 tasjes te 

schenken aan de Voedselbank. In 
deze tasjes zaten allemaal kerstarti-
kelen. Van kerstballen, -versiering tot 
aan -knuffeltjes. Op die manier 
probeert Stichting Ceres een glim-
lach op de gezichten van de mensen 
te krijgen, die het niet breed hebben. 
Zodat al deze mensen mede door 
Stichting Ceres toch een beetje een 
gezellige kerst kunnen genieten.

Glimlach
De vrijwilligers van de Voedselbank 

Ceres steunt Voedselbank
hadden een glimlach van oor tot oor 
op het gezicht, toen enkele mede-
werkers van Stichting Ceres, waar-
onder Alie Hoekman en Deborah 
Bunschoten, de tasjes met een 
bestelauto van Stichting Ceres 
kwamen afleveren. 
Stichting Ceres Kringloopcentrum zit 
momenteel helaas in een verplichte 
lockdown. Geen winkelopening, 
geen inname van goederen, maar 
wel enthousiaste medewerkers die 
alweer met hun gedachte in januari 
zitten. Zij zijn momenteel bezig de 
winkel en het magazijn op te ruimen, 
schoon te maken en de voorraden te 
verwerken. Want Stichting Ceres 
Kringloopcentrum zal deze tweede 
lockdown ook proberen te overleven, 
zodat zij op woensdag 20 januari 
2021 weer open kunnen. De winkel 
en ook voor inname van goederen. 
Stichting Ceres Kringloopcentrum 
verzoekt alle inwoners dan ook om 
goed verkoopbare artikelen die zij 
weg willen doen, nog even te 
bewaren.

De Kwakel - Ut Quakeltje is het jaar-
blad van de Stichting De Kwakel Toen 
& Nu. In het blad van dit jaar komt er 
178 jaar historie van het onderwijs in 
De Kwakel aan bod. Vanaf 1852 is er 
onderwijs in het dorp en de oudste 
school staat nog steeds aan de Boter-
dijk, alleen al ruim 120 jaar als 
woning. Onderwijzer Antonius 
Michels heeft met zijn grote inzet de 

school opgericht, met heel wat 
tegenwerking in die tijd van de 
gemeente Uithoorn. Hij startte met 
40 leerlingen de openbare lagere 
school in de bocht van de Boterdijk. 
Alles is te lezen in deze speciale dikke 
editie van Ut Quakeltje. Meester Cees 
Bartels kreeg het eerste exemplaar 
uitgereikt door zijn oud-leerling en 
samensteller van het blad, Dirk Plas-

meijer. De oud-leraren Cees Bartels, 
Willem van der Steeden en Jos 
Bouma hebben ook mooie verhalen 
geschreven uit hun werkzame 
periode in De Kwakel. Het afgelopen 
weekend zijn de Quakeltjes rond 
gedeeld bij de donateurs en spon-
soren van de stichting. 
Wilt u meer zien kijk op de website 
www.de-kwakel.com .

Schoolhistorie in Ut Quakeltje
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Vinkeveen - In de periode oktober-
december jl. is in het Clubgebouw 
door een aantal vrijwilligers van Scou-
ting Eliboe Vinkeveen hard gewerkt 
aan het vervangen van de verlichting. 
Uiteraard op veilige afstand en met 
inachtneming van de maatregelen! 
De bestaande verlichting (veelal TL) is 
vervangen door moderne en energie-
zuinige LED-verlichting. De LED-
verlichting is dimbaar en biedt twee 
tinten wit (hard en sfeervol wit). Het 
clubgebouw van Scouting Eliboe 
heeft op de begane grond een viertal 
spelruimten, twee natte ruimten, een 
keuken, een voorhal, twee hallen en 
een overloop.

In totaal zijn aangebracht:
•	 12	LED-frames	(geïntegreerd	in	de	

aanwezige systeemplafonds)
•	 6	opbouwframes	met	inlegpaneel	

(bevestigd op de betonnen 
plafonds in enkele ruimten)

•	 9	LED-balken	in	twee	verschillende	
lengtes

•	 Diverse	bedrading	en	
schakelmateriaal.

Voor het vervangen van de verlich-
ting ontvangt Scouting Eliboe een 
zeer welkome bijdrage van het Rabo 
Dichtbijfonds	van	€1.750,-!	Daarvoor	
bedanken we Rabobank Rijn en 
Veenstromen uiteraard hartelijk. Op 
deze manier verduurzamen we ons 
gebouw stap voor stap. In lijn met 
het gedachtegoed van scouting en 
natuurlijk ook voordelig voor onze 
vaste lasten.

Scouting Eliboe bedankt 
de Rabobank

Mijdrecht	-	Op	maandag	7	
december werden de gangen, hal en 
lokalen van OBS De Eendracht in 
Kerstsfeer gebracht. Gedurende deze 
dag werd op veilige wijze door de 
ouderraad en leerkrachten keihard 
gewerkt om te decoreren. Gelukkig 
wist niemand dat we er maar krap 
een week van konden genieten en 
dat we al zo snel de boel weer 
moesten opruimen voor het 

volgende	jaar.	Dinsdag	14	december	
beleefden de leerlingen de voorlopig 
laatste ‘live’ schooldag en werd met 
elkaar nog even genoten van de fijne 
sfeer en de flonkerende lampjes. In 
de middag trakteerde de ouderraad 
op heerlijke oliebollen maar daarna 
moest iedereen voor een langere 
periode dan alleen de Kerstvakantie 
afscheid nemen. 
Dat was best een wat bijzondere 

ervaring. Geen Kerstontbijt maar een 
oliebol. Naar huis met het vooruit-
zicht van online onderwijs, een heel 
dubbel gevoel.

Online
Natuurlijk is er de ervaring met het 
online lesgeven vanuit de eerste 
lockdown periode en weet elke leer-
ling de eigen leerkracht digitaal te 
bereiken. Maar we weten allemaal 
dat er niets gaat boven de lessen in 
de klas en alle mogelijkheden die 
daarbij horen. 
Vrolijk Kerstfeest dan toch maar? 
Jazeker! Met het rustige gevoel dat 
iedereen beschikt over de mogelijk-

Kerstfeest 2020 bij OBS De 
Eendracht: ‘kort maar krachtig’!

heid	vanaf	januari	2021	te	werken	in	
de digitale omgeving van OBS De 
Eendracht. Met de eigen leerkracht 
en de vertrouwde lesmethodes 
starten	de	lessen	op	4	januari	om	
08.30	uur.	Gewoon	zoals	altijd,	maar	
dan online.

De Ronde Venen - De Lionsclub 
Vinkeveen en Waverveen heeft ook 
dit jaar weer kerstpakketten vol 
lekkernijen uitgedeeld aan de Thuis-
begeleiding van Careyn Zuwe Zorg. 
Deze kerstpakketten worden door de 
collega’s van de thuisbegeleiding 
persoonlijk uitgedeeld aan speciaal 

geselecteerde gezinnen en alleen-
staanden in De Ronde Venen. Ook de 
kinderen in deze gezinnen worden 
getrakteerd op een cadeaubon om 
speelgoed uit te kiezen. Een mooie 
kerstverrassing voor diegenen die 
een beetje steun zeker in deze tijd 
hard kunnen gebruiken. 

Kerstverrassing van Lionsclub!

De Ronde Venen - Gerrit de Pater uit 
Mijdrecht	heeft	maandagavond	14	
december zijn koninklijke onder-
scheiding ontvangen. Hij is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen 
voorafgaand aan Koningsdag was al 
bekend gemaakt dat hij de onder-
scheiding kreeg. Door omstandig-
heden ging de uitreiking toen echter 
niet door. Het lintje werd hem maan-
dagavond alsnog overhandigd door 
burgemeester Maarten Divendal en 
bij hem opgespeld door zijn vrouw. 
Gerrit	de	Pater	(1946)	is	een	actieve	
vrijwilliger bij verschillende organisa-
ties.	Sinds	1990	is	hij	secretaris	van	
het Chr. Mannenkoor Immanuel in 
Wilnis. Hij bereidt vergaderingen 

voor, maakt uitnodigingen, de 
agenda en notulen en handelt deze 
af. Hij ontwerpt flyers voor concerten, 
contracteert orkestleden en onder-
houdt de contacten. Hij helpt mee bij 
het ophalen van oud papier om de 
kas te spekken en indien nodig 
vervangt hij de voorzitter. Ook doet 
hij het ziekenbezoek van de vereni-
ging. Het is een echte vereni-
gingsman met een zeer sociaal hart 
en een groot empathisch vermogen. 
Daarnaast	aanvaardde	hij	in	2014	de	
functie van penningsmeester bij het 
Christelijk Gemengd Koor Excelsior. 
Naast de administratie regelt hij de 
musici en hun vergoedingen. Ook bij 
deze vereniging maakt hij flyers, 
posters en programmaboekjes.

Hulpkoster
Sinds	2000	is	hij	hulpkoster	van	de	
Protestantse gemeente Mijdrecht. 
Met eigen vervoer brengt hij mensen 
die slecht ter been zijn op zondag-
morgen naar de kerk en verricht 
allerlei hand- en spandiensten in de 
gebouwen. 
Ook zat hij jarenlang in de 
Zendingscommissie. 
Sinds	2013	is	Gerrit	de	Pater	voor-
zitter van vereniging Buurtbus De 
Hoef. Hij rijdt wekelijks, op dinsdag, 
tussen Uithoorn en Breukelen. 
Samen	met	4	andere	bestuursleden	
houdt Gerrit de Pater de vereniging 
met	ongeveer	45	vrijwilligers	draai-
ende. Ook overlegt hij regelmatig 
met Syntus en Connexxion.

Koninklijke onderscheiding voor 
vrijwilliger Gerrit de Pater 

Volgens Ans van Es van de Thuisbe-
geleiding komt ze namelijk nog 
steeds bijzonder schrijnende 
gevallen tegen in onze gemeente. 
Naast schulden en psychische 
klachten is eenzaamheid ook een 
groot probleem wat de begeleiders 
tegenkomen in het thuisbegelei-

dingswerk. Door de corona beper-
kingen is dit probleem alleen nog 
maar groter geworden. 
De thuisbegeleider is vaak het enige 
bezoek in de week wat deze mensen 
ontvangen. 

“Deze kerstpakketten komen echt 
terecht op de plekken waar het zeer 
nodig is en zal zeker een mooi kerst-
geschenk zijn”, aldus Ans van Es.
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Uithoorn - The X-mas Vocals worden 
gevormd door 50 uitstekende 
amateurzangers uit de regio. Elk jaar 
in november komt de groep weer bij 
elkaar voor een aantal repetities in 
Uithoorn. In december wordt dan in 
kleine groepen (9 zangers) a capella 
(zonder muzikale begeleiding) opge-
treden door heel Nederland en 
België. Dat is bij kerstmarkten, in 
winkelcentra, als entree-act bij aller-
hande kerstfeesten, etc. Ze zijn dan 
gekleed in kostuums in de stijl van 
het Engeland eind 19e eeuw, de tijd 
van Charles Dickens en zijn 
‘Christmas Carol’. In de week voor 
kerst is er jaarlijks een concert met 
alle zangers samen. Dat concert is 
gratis toegankelijk en de bezoekers 
worden ook getrakteerd op warme 
chocomel en glühwein. 

Het jaarlijkse concert, dat al meer 
dan 15 jaar uitgevoerd wordt, stond 

uiteraard ook voor dit jaar weer op 
de planning, maar corona gooit roet 
in het eten. Rick FM is enorm blij met 
het aanbod van dirigent Ferdinand 
Beuse om de hoogtepunten van dit 
concert van vorig jaar te mogen 
uitzenden tijdens de kerstdagen. 
Bekende en minder bekende Carols 
en Christmas songs passeren de 
revue.
https://www.xmascompany.nl/ 
https://www.vocalcompany.nl/ 

1e Kerstdag 17.00 uur en herhaling 
2e kerstdag 22.00 uur op Rick FM.
Luisteren naar Rick FM:
Caiway: Uithoorn en De Kwakel, 
frequentie 99.0 FM en Aalsmeer 93.1 
FM. Etherfrequentie 106.3 FM
DAB+: 5a frequentie 174,928 MHz
Live stream; https://www.rickfm.nl/
radiogids/stream
TuneIn App; https://tunein.com/
radio/Rick-FM-1063-s81518/

Concert van het Dickenskoor 
The X-mas Vocals op Rick FM

Uithoorn – Donderdag jl heeft de 
raad ingestemd met een wijziging in 
de Algemene Politie Verordening 
(APV)waarmee nu ook in Uithoorn en 
de Kwakel lachgas strafbaar wordt 
gesteld. Vooral de fractie van het 
CDA was hier erg blij mee. 
Fractievoorzitter Andre Jansen: “Op 
26 september vorig al, presenteerde 
het CDA haar motie voor een lach-
gasverbod voor Uithoorn. Uithoorn 
dreigde immers het afvoerputje van 
de regio te worden want hier werd 
niet opgetreden tegen het oneigen-
lijk gebruik van lachgas. In de 
gemeente Uithoorn lagen her en der 

verspreid de restanten van het 
misbruik van het roesmiddel en ook 
spelende kinderen kwamen onge-
wild met deze rotzooi in aanraking. 
De coalitiepartijen deden wat 
lacherig over de materie en zagen 
het probleem niet zo en het college 
ontraadde de motie aan de raad 
zelfs. 
Gelukkig, op de valreep van 2020, 
tijdens de allerlaatste raadsvergade-
ring, dus ruim na een jaar van ellende 
en vele onnodige ongelukken, heeft 
de gemeenteraad uiteindelijk inge-
stemd met de noodzakelijke wijzi-
ging van de APV. 

De handel in, verkoop van alsmede 
de voorbereidende handelingen 
voor en het oneigenlijk gebruik van 
lachgas is nu in Uithoorn verboden. 
Hiermee loopt Uithoorn eindelijk in 
de pas met de overige gemeenten in 
de veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland. 

Het CDA hoopt dat de gemeenteraad 
en daarmee ook het college van B&W 
met betrekking tot een volledig 
(knal)vuurwerkverbod voor Uithoorn 
tot een sneller inzicht komen en nu 
ook hier de APV voor zullen gaan 
aanpassen”. Aldus het CDA

Lachgasverbod nu ook in Uithoorn

Uithoorn - In de afgelopen 5 jaar is 
het aantal autodiefstallen in Uithoorn 
flink toegenomen. 
Vergeleken met 2016 zijn dit jaar 42 
procent meer auto’s gestolen. Ook 
ten opzichte van vorig jaar is er een 
stijging te zien.  
Als het aankomt op autodiefstallen, 
is Uithoorn de afgelopen jaren een 
stuk minder veilig geworden. 5 jaar 
geleden werden in de eerste 9 
maanden van het jaar nog 7 auto’s 
gestolen, maar dat is dit jaar 
gestegen tot 10 auto’s. Dit conclu-
deert vergelijkingssite Autoverzeke-
ring.nl op basis van data van de 
Politie. Het aantal diefstallen was tot 
2019 gedaald tot 5, maar dat is dit 
jaar weer fors gestegen. In de omlig-
gende gemeenten is het aantal dief-
stallen gelijk gebleven. In de onder-

staande grafiek staat het aantal auto-
diefstallen per gemeente van 
Noord-Holland voor de periode van 
2016 tot 2020. 
 
Meer diefstal is hoger risico
Het stijgende aantal autodiefstallen 
is geen goed nieuws voor iedereen 
met een auto in Uithoorn. Een 
toename van het aantal diefstallen 
leidt namelijk tot een verhoging van 
de autoverzekeringspremie. Hoe 
groter de kans dat een auto wordt 
gestolen in een bepaalde regio, hoe 
meer risico verzekeraars toekennen 
aan deze regio. Door deze manier 
van risicobepaling kan dezelfde auto 
in Uithoorn veel duurder zijn om te 
verzekeren dan in een omliggende 
gemeente, waar jaarlijks veel minder 
auto’s worden gestolen. 

Meer autodiefstallen

De Ronde Venen – In een wel heel 
aparte raadsvergadering, geheel 
digitaal, met alle raadsleden en 
wethouders
Thuis en de voorzitter van de raad, 
burgemeester Divendal en de griffier 
in het gemeentehuis
Heeft de raad de laatste raadsverga-
dering van 2020 afgerond. Dinsdag-
avond ruim drie uur in een zoge-
heten meningsvormende vergade-
ring, waarin iedere fractie zijn of haar 
zegje kan doen over de agenda-
punten en woensdagavond nog een 
uur, om de besluiten te nemen.
Het op deze manier vergaderen is nu 
niet erg prettig om het te volgen. Het 
zal wel aan de apparatuur zitten, of 
de verbinding, maar heel vaak viel 
het geluid weg of een beetje weg of 
zag je de spreker niet. Ook hadden 
enkele raadsleden niet door dat hun 
microfoon nog aanstond en kon 
iedereen meeluisteren naar opmer-
kingen onderling, die toch niet voor 
de openbaarheid bedoeld waren. De 
burgemeester greep ook in en 
maakte duidelijk dat deze vergade-
ring werd uitgezonden. 
Wethouder Schuurs dacht blijkbaar 
op een gegeven moment, mijn werk 
zit erop en zij ging – blijkt achteraf – 
naar bed. Zou niemand opgemerkt 
hebben, ware het niet dat er aan het 
eind van de vergadering nog een 
motie werd ingediend, die zij diende 
te beantwoorden. “Ze ligt vast al op 
bed” zo hoorde je enkele raadsleden 
mompelen (wat later ook waar bleek 
te zijn) dus nam wethouder Rein 
Kroon het maar over. Maar ja, het is 
voor iedereen wennen en hopelijk 
kunnen ze volgend jaar weer een 
beetje normaal, al is het maar in de 

raadzaal, weer met elkaar hun werk 
doen. In deze laatste vergadering 
waren de parkeervisie Abcoude, het 
vaststellen van de belastingverorde-
ningen 2021, de visie verblijfsrecre-
atie en de verordening elektronische 
bekendmakingen de belangrijkste 
onderwerpen. 
We zullen de onderwerpen parkeer-
visie Abcoude, vaststellen belas-
tingen en de elektronische bekend-
makingen in aparte artikeltje 
behandelen. 

Herdenking Bert van Broekhuijsen
Aan het begin van de vergadering 
herdacht de burgemeester het oud 
raadslid Bert van Broekhuijsen:
“Velen van u kende hem goed. Hij 
heeft zich ruim dertig jaar ingezet 

voor de gemeente. Van begin jaren 
80 tot 2011 was hij het gezicht en de 
voorman van Gemeente Belangen. 
Ook was hij oprichter van Lijst 8 
Kernen. In 2010werd Bert benoemd 
tot Ridder van Oranje-Nassau en in 
2007 ontving hij de erepenning van 
de gemeente De Ronde Venen. Bert 
van Broekhuijsen is dertig jaar lid 
geweest van de gemeenteraad. Van 
1982 tot 1989 in de gemeente Mijd-
recht en van 1989 tot 2010 van de 
gemeente De Ronde Venen.
Zijn inzet is in al die jaren onvermoei-
baar geweest, ook toen hij medio 
1990 na een ongeval met zijn zweef-
vliegtuigje in een rolstoel belanden. 
Hij was voor iedereen altijd bereik-
baar en wilde voor hen het contact 
zijn met het gemeentehuis”,

Raad moet nog even wennen 
aan digitaal vergaderen

Bert van Broekhuijsen

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer





24 inderegio.nl • 23 december 2020NIEUWS

Uithoorn - Sympany zamelt al 
geruime tijd het textiel in Uithoorn 
en De Kwakel in. Dit jaar verliep de 
inzameling alleen anders dan 
gewend. Aan het begin van de 
coronacrisis, in april, vroegen wij u 
zoveel mogelijk uw textiel thuis te 
bewaren. Doordat massaal werd 
opgeruimd en Sympany wegens 
diverse lockdowns, het textiel niet 
kon afzetten, zijn enorme hoeveel-
heden textiel ingezameld en 
opslagen. 
Extra loodsen met grote voorraden 
textiel waren het gevolg.
De containers zijn wel gewoon open 
gebleven, om inwoners de gelegen-
heid te geven textiel kwijt te kunnen, 
als thuis bewaren niet mogelijk was. 

Anders bestaat het risico dat het bij 
het restafval belandt en dat zou een 
enorme verspilling van goed textiel 
en grondstoffen zijn. De afzet is weer 
redelijk op gang gekomen. De extra 
loodsen met voorraden zijn er nog 
wel, maar behoren hopelijk snel tot 
de verleden tijd. Inwoners die hun 
textiel al die tijd thuis hebben 
bewaard, willen wij bedanken voor 
hun begrip. U kunt vanaf nu weer net 
als voorheen uw textiel kwijt in de 
textielcontainers van Sympany in de 
gemeente. Zorg dat u het goed in 
een dichte plastic zak aanbiedt, zodat 
het is beschermd tegen vuil en vocht. 
Uw dichtstbijzijnde container vindt u 
hier: https://www.sympany.nl/
kledinginzameling/

Textiel weer welkom in 
textielcontainers

Uithoorn – De kinderen van opvang 
Solidoe hebben afgelopen 
donderdag 17 december een bezoek 
gebracht aan de ouderen in zorg-
centra in Aalsmeer, Kudelstaart, De 
Kwakel en Uithoorn. 
De jongens en meisjes hebben met 
de leidsters heel veel waxinelicht-
houders gemaakt om uit te delen, 
zo’n 1.000 in totaal. Er is geschilderd 
en creatief gewerkt met papier. Het 
resultaat was een visitekaartje om 
trots op te zijn. Met een kar vol met 
kaarsjes en kaartjes arriveerden de 
leidsters met een groep kinderen bij 
de zorgcentra. Een groot aantal 
ouderen stond al voor de ramen 
klaar. De kinderen reageerden 

enthousiast en zwaaiden bijna alle-
maal vrolijk naar de ouderen. Bijna 
allemaal, want enkele kinderen 
vonden de lampjes ook wel heel inte-
ressant of waren onder de indruk van 
het uitstapje... 
Naast bezoeken aan Zorgcentra in 
Aalsmeer en ouderen in Kudelstaart, 
hebben groepen van Solidoe vanuit 
De Scheg, Het Duet, Amstelhof en 
Legmeer de bewoners van Het Hoge 
Heem en ouderen in De Kwakel 
getrakteerd op een lichtje en een 
kaartje.  De medewerkers van 
Solidoe zijn tevreden over de raam-
bezoeken. De kinderen hebben heer-
lijk geknutseld, de ouderen gaven 
duidelijk blijk van waardering voor 

Kinderen van Solidoe verrassen 
ouderen in Uithoorn

Uithoorn - De afgelopen week 
hebben de kinderen van basisschool 
De Springschans in Uithoorn Kerst-
wensen gemaakt. De kleuters 
hebben een Kerstslinger gemaakt 
voor de ouderen van De Nostalgie in 
de Amstelhoek. 
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 

hebben hun Kerstwensen opge-
schreven op de kaarten van Het 
Ouderfonds en deze daarna mooi 
ingekleurd. Deze kaarten zijn voor 
alle bewoners van Het Hoge Heem. 
Ook hebben veel kinderen en ouders 
producten meegenomen voor De 
Voedselbank.

Kerstwensen voor ouderen

de presentjes (en het bezoek). Het 
belangrijkste doel is bereikt: Samen-
zijn voor jong en oud. De eenzaam-
heid even vergeten. “Het was fijn om 
iets leuks te doen voor de ouderen in 
de gemeenten”, aldus de leiding van 
Solidoe. De kinderen mochten welis-
waar niet naar binnen bij de zorg-
centra, maar hun aanwezigheid deed 
menig oudere stralen. Mooi om deze 
‘klik’ te zien. Achter glas toch 
verbonden met elkaar! 
Hopelijk blijven dergelijke acties 
georganiseerd worden, want velen 
(jong en oud) voelen zich eenzaam, 
juist rond de aankomende Kerst-
dagen en Oud en Nieuw. Blijf naar 
elkaar omkijken!

De Ronde Venen – Een groot deel 
van de 1000 ondernemers in De 
Ronde Venen zijn nog steeds zwaar 
teleurgesteld inde Rondeveense raad 
en het college. Dit omdat zij in twee 
jaar tijd hun Onroerend Zaak Belas-
ting met maar liefst 100% zien 
stijgen. Er was al veel over 
gesproken, maar woensdagavond 16 
december is er definitief besloten dat 
deze belastingverhoging ingaat. 
Voor de behandeling van de agenda-
punten krijgen burgers de gelegen-
heid om in te spreken en bij dit 
onderwerp sprak Jan Kees de Haan 
namens zo’n 1000 ondernemers:
“Voor de vierde keer dit jaar spreek ik 
in namens de leden van de VIB, 
winkeliersverenigingen Mijdrecht 
dorp, Wilnis, Vinkeveen, Abcoude, 
Baambrugge en de zakenvrouwen. Ik 
spreek nu dus namens circa 1000 
ondernemers in deze gemeente.
We hebben de afgelopen maanden 
been felle strijd gevoerd tegen de, in 
onze ogen, extreme verhoging van 
de Onroerend Zaak Belasting (OZB)
voor ondernemers. Het resultaat is 
dat de OZB voor ondernemers in 
twee jaar wordt verdubbeld, in plaats 
van ineens zoals aanvankelijk de 
bedoeling was. Wij merken onder 
onze leden dat de ondernemers 
terecht teleurgesteld zijn”.

In steek gelaten
“Ze voelen zich door de gemeente in 
de steek gelaten. Ze voelen zich ook 
in de steek gelaten door de politieke 
partijen die zich voordoen als onder-
nemerspartijen. Juist vandaag is de 
tweede Lock-down van dit jaar inge-
gaan en die zal voor velen weer voor 
aanzienlijke verliezen zorgen. De 
detaillist, de horecaondernemer. 
Juist die groepen voor wie wij de 

afgelopen tijd om clementie hebben 
gevraagd. De Rijksoverheid trekt nog 
eens miljoenen uit om de onder-
nemer op de been te houden en 
precies in die periode verdubbeld de 
gemeente De Ronde Venen de 
Onroerend Zaak Belasting van de 
ondernemer. Dat blijven wij een 
onbegrijpelijke beslissing vinden en 
we merken als ondernemersvereni-
gingen dat de teleurstelling Bij onze 
leden heel diep zit. Niettemin vinden 
wij dat de gemeente en wij de 
verantwoordelijkheid hebben om 
ondanks de bezwaren, we goed 
onderling overleg moeten blijven 
voeren. In het verleden is het al veel 
te lang zo geweest dat de gemeente 
en ondernemers over elkaar spraken, 
maar niet met elkaar”

Hard gewerkt
“De laatste jaren is er hard gewerkt 
om een relatie op te bouwen van 
welwillendheid. Het zou een grote 
fout zijn om naar aanleiding van de 
discussie van de verhoging van de 
OZB ons terug te trekken op ons 
eigen eiland. De regio kent grote 
uitdagingen. Er is bijzonder veel werk 
te doen.
Gemeente en ondernemers hebben 
elkaar daarbij hard nodig. We stellen 
daarom ook voor om onze menings-
verschillen opzij te zetten en in de 
aankomende maanden ruimte te 
maken om de contacten tussen 
gemeente , raad en anderen, weer op 
te starten.
Dit is geen uitgestoken hand, maar 
een uitnodiging om te komen tot 
een nieuw overleg met open lijnen 
en open blikken. Dat wil niet zeggen 
dat de ondernemer alles wat de 
gemeente wenst in dankbaarheid 
zullen aanvaarden. Een open dialoog 

is een kwestie van geven en nemen. 
Dat wil wel zeggen dat beslissingen 
die n een vroeg stadium onderwerp 
van gesprek zijn meer draagvlak 
hebben. Dat wil ook zeggen dat 
verrassingen/aanvaringen zoals het 
verhaal van de OZB minder vaak 
zouden voorkomen.
Wij als bestuursleden zullen in de 
komende maanden op zoek gaan 
naar uw college en raad en bezien 
wat we voor elkaar kunnen bete-
kenen. We nodigen u uit hetzelfde te 
doen. De verantwoordelijkheid delen 
voor een goede verstandhouding, 
dat bent u aan uw burgers verplicht 
en wij aan onze leden. Ik hoop u op 
deze weg tegen te komen. De onder-
nemers gaan de komende jaren 
miljoenen aanvullen aan uw 
gemeentebegroting. We kunnen niet 
wachten wat daar tegenover komt te 
staan”, aldus de niet mis te verstane 
woorden van Jan Kees de Haan

Besluit lag vast
De raad behandelde de belastingen 
maar buiten RVB was er niemand die 
er ook maar iets over zei. Wel was er 
een levendige discussie over de 
toeristenbelasting verhoging en of 
de belastingdienst het wel of niet 
goed zou inboeken. (leest u elders in 
deze krant) Alleen RVB maakte nog 
melding over de verhoging van de 
OZB voor ondernemers: Zij zeiden: 
“Jammer, opnieuw moeten we het in 
december weer hebben over 
tarieven van belastingen. Iedereen 
zal het met me eens zijn dat dat geen 
schoonheidsprijs verdient. Dat het 
tenminste de schijn heeft dat de 
belastingtarieven uitsluitend 
bedoeld zijn om gaten in de begro-
ting op te vullen, net als de 88% OZB 
verhoging voor ondernemers.” 

Rondeveense ondernemers willen 
open dialoog met gemeente

Wilnis - Bij muziekvereniging Viribus 
Unitis zijn we het jaar 2020 gestart 
met een sprankelend Nieuwjaarscon-
cert in ons clubgebouw, samen met 
Dweilorkest Dorst. Het was een fijne 
muzikale aftrap van 2020 en er waren 
nog veel mooie plannen voor de rest 
van het jaar. Maar sinds maart staat 
het leven van ons allemaal op zijn 
kop. 
En datgene wat de leden van Viribus 
Unitis het liefste doen – met elkaar 
muziek maken – was ineens geen 
optie meer. Optredens werden afge-
last en maandenlang hebben de 
leden alleen via digitale kanalen 
contact met elkaar gehad. Half juni 
hebben we de repetities weer opge-
start, volgens alle richtlijnen en op 
gepaste afstand van elkaar. Maar wel 
met hart en ziel! Helaas zijn de repe-

tities met deze lockdown weer 
gestaakt. Zo af en toe, heel voor-
zichtig, proberen ze nieuwe plannen 
te maken. Maar de situatie is nog zo 
onzeker dat ze met deze plannen 
nog geen kant op kunnen. Ook de 
oliebollentraditie wordt dit jaar 
helaas onderbroken. Ze zullen geen 
oliebollen en appelbeignets bakken, 
oudejaarsdag blijft het stil in het 
clubgebouw. Maar natuurlijk hopen 
ze dat we volgend jaar weer voor u 
mogen bakken! Ze kunnen niet 
wachten tot ze weer samen muziek 
kunnen maken en u als publiek 
mogen verwelkomen op hun 
concerten. Tot die tijd houden ze vol, 
als vereniging komen ze deze moei-
lijke tijd door en maken ze onze 
naam (Viribus Unitis – Met vereende 
krachten) waar.

Het blijft helaas stil bij 
Viribus Unitis

Wilnis - CSW is erin geslaagd om de 
trainers van heren-1 en de trainer van 
dames-1 langer aan zich te binden. 
Ondanks dat er maar een paar 
wedstrijden zijn gespeeld dit seizoen 
vanwege alle corona-perikelen is het 
bestuur van CSW bijzonder tevreden 
over de verrichtingen van de trainers. 
Michel Strating verlengde zijn 
contract met minimaal nog een 

seizoen bij CSW heren-1 en ook assis-
tent-trainer Guus Verhoef verlengde 
met nog een seizoen. 
Ook Peter van ’t Zand blijft ook het 
aankomende seizoen aan als trainer 
van dames-1. Uiteraard hopen ze 
allemaal snel weer aan voetballen 
toe te komen en wensen de trainers 
alvast heel veel succes voor de 
komende periode.

CSW verlengd contracten
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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 nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

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.

De IVI pagina

Bedrijven dragen steentje bij
Ook verschillende bedrijven hebben 
zich al gemeld met een grote bereid-
heid om de kinderen te helpen. Zo 
heeft een van de lokale groente-
boeren voorgesteld om de kinderen 
met de kerst onder andere manden 
met fruit te schenken, en heeft een 
gezondheidswinkel aangeboden om 
multivitamineproducten te doneren. 
Omdat er ook aan de inrichting van 
de woning van de kinderen een 
aantal belangrijke dingen ontbreekt, 
door toedoen van al bestaande 
financiële problemen, kwam het 
daarnaast goed uit dat ook een inte-

rieurzaak zich heeft gemeld. Zij 
zouden iets belangrijks willen aanle-
veren dat op dit moment nog mist in 
het huis: namelijk raambekleding. In 
de positieve hoop dat zij hier kunnen 
blijven wonen, is het erg fijn dat dit 
voor hen geregeld wordt. Tot nu toe 
zijn er dus al mooie initiatieven van 
de ondernemers gestart, die de 
kinderen hopelijk het gevoel geven 
dat ook zij hen niet in de kou laten 
staan!

Stichting Sinterklaasaktie
Een andere aanmelding kwam van 
Stichting Sinterklaasaktie uit 

Vorige week kondigden wij op deze IVI-pagina de ‘hart onder de riem’ 
kerstactie aan. Deze actie is door een betrokken inwoonster opgezet voor 
drie volwassen kinderen uit de Ronde Venen die pas geleden wees zijn 
geworden. Door de bestaande regelgeving dreigen de jongvolwassenen 
na het verlies van hun ouders nu uit hun ouderlijk huis, waar zij alledrie 
nog woonden, gezet te worden en hebben ze te maken met financiële 
problemen. Om hen, helemaal in deze kersttijd, een hart onder de riem te 
steken riepen wij inwoners en ondernemers op om mee te helpen in de 
vorm van een financiële bijdrage of een bijdrage in een eigen creatieve 
vorm. Verschillende initiatieven zijn al opgestart en nog steeds kunnen 
mensen zich aanmelden om deze actie tot een succes te brengen. 

‘Hart onder de riem’ kerstactie door inwoners en ondernemers nu al een succes 

Mooi Kerstverhaal in De Ronde Venen

Zomaar een reactie
We krijgen vaak reacties op onze artikelen op de IVI-pagina. Dat is prettig 
en we proberen ook altijd iets met deze reacties te doen. Soms verbinden 
we inwoners met elkaar waarvan we denken dat ze op één lijn zitten. Een 
andere keer helpen we ze op weg om een oplossing te vinden. En soms 
willen we een reactie heel graag delen. Zo ook deze week kregen wij een 
reactie binnen die we graag willen delen. Hieronder een reactie van een 
inwoner op de artikelen over de woningnood in De Ronde Venen. 

Beste Inwoners Voor Inwoners
Fijn dat U initiatieven ontplooit en 
meedenkt met de starters en 
Ouderen in onze gemeente. Ik lees 
altijd uw stukjes in de Nieuwe Meer-
bode en vind het dapper dat u de 
wethouder uitdaagt om wat transpa-
ranter te zijn.

Alles draait om geld
Maar persoonlijk denk ik dat alles 
gewoon om geld draait en geen 
enkele inwoner in de Ronde Venen 
bereid is om zijn woning aan een 
inwoner van onze gemeente te 
verkopen als er door inwoners van 
Amsterdam en Utrecht gezwaaid 

Uithoorn. Elk jaar organiseert deze 
stichting met ruim tweehonderd vrij-
willigers Sinterklaasintochten in de 
Ronde Venen. Hiermee zamelen zij 
geld in voor mensen, en in het 
bijzonder kinderen, die het door 
allerlei oorzaken niet zo getroffen 
hebben in deze wereld. Zij zorgen 
dat er met dit geld zaken als fatsoen-
lijke kleding, schoenen en speelgoed 
wordt gekocht voor hen, maar 
zorgen er ook voor dat zij bijvoor-
beeld een dagje uit kunnen of aan 
sport kunnen doen. De Sinterklaas-
aktie Uithoorn draagt verder ook bij 
aan bijzondere wensen van organisa-
ties en instellingen. Ondanks dat zij 
dit jaar minder intochten hebben 
kunnen organiseren, willen zij ook 
graag wat betekenen voor de 
kinderen. Om dit te bewerkstelligen 
zullen zij met hen en de instellingen 
die al helpen, meedenken over wat 
zij nog nodig hebben als zij in hun 
huis kunnen blijven wonen. Symbo-
lisch dat Sinterklaas en Kerst hier 
samenkomen onder het motto: 
Samen kom je verder.

wordt met bedragen die de meeste 
van ons niet kunnen betalen. De 
geest van het geld en de macht van 
de makelaar regeert in onze buiten 
gebieden. Er wordt dik geld betaald 
om in de steden te kunnen wonen 
door yuppen en beleggers, vervol-
gens kopen die verkopers met de 
winst onze vrijkomende woningen.

Daar kan geen wethouder 
wat aan doen
Dat is helaas gewoon in een 
Markteconomie en daar kan geen 
wethouder iets aan veranderen. Wat 
hij wel zou kunnen doen is inzicht 
verschaffen over hoe het nu werkelijk 
zit met die woningbouw. Waar 
komen de kopers vandaan en wie 
kopen de huizen die doorstromers 
verkopen? 
Want het is nog steeds goed wonen 
in onze gemeente, maar op deze 
manier verstedelijken wij ook in Rap 
tempo door de druk vanuit die 
Steden.

Het miljoenen straatje 
in Vinkeveen
Neem het nieuwe straatje de Maxi-
malaan in Vinkeveen tegenover de 
Albert Heijn. Alle gebouwde 
woningen rond de €1.000.000 
(1 miljoen euro) ik ben benieuwd 
hoeveel inwoners hiervan profi-
teerden? En ondertussen is er alweer 
een nieuw stukje groen achter het 
oude spoorhuis in ontwikkeling. Er is 
nog niets openbaar wat daar 
gebeurd maar ik vrees het ergste.

Uw financiële bijdrage bij 
Good For You
In de aankondiging van vorige week 
werd er ook opgeroepen om een 
donatie te doen in de spaarpotjes bij 
verschillende winkels in Mijdrecht 
centrum. Door de verplichte lande-
lijke sluiting van de niet-essentiële 
winkels in de strijd tegen corona, is 
het niet meer mogelijk om een 
bijdrage daar te doen. Toch wilden 
wij de inwoners de mogelijkheid tot 
het doen van een financiële bijdrage 
niet onthouden. Daarom hebben wij 
in samenspraak met de biologische 
supermarkt ‘Good For You’ in hun 
winkel een centrale spaarpot 
geplaatst. Mocht men dus toch nog 
een donatie willen doen, kan dit in 
hun pas vernieuwde winkel aan de 
Passage. Als mensen hun bijdrage 
liever vanuit huis doen, kan hierover 
contact met ons worden opgenomen 
via het onderstaande e-mailadres.

Ook na de kerst hulp nodig 
Wij als Inwoners voor Inwoners zijn 
ontzettend blij om te vernemen dat 
verschillende inwoners en onderne-
mers zich hard maken voor de 
kinderen. Dit toont aan dat we ons 
betrokken bij elkaar voelen, wat naar 

ons idee ook zo hoort te zijn. Wel is 
het van groot belang dat wij als 
inwoners doorgaan met ons inzetten 
voor deze kinderen. Zo kunnen we 
hopelijk niet alleen hun kerst iets 
beter maken, maar er vooral ook voor 
zorgen dat zij blijvende steun krijgen 
en misschien nog wel het belang-
rijkst: dat zij in hun vertrouwde huis 
kunnen blijven wonen. Alle initia-
tieven die bedacht worden voor de 
kinderen zijn daarom nog steeds van 
harte welkom. Want hoe mooi zou 
het zijn om samen, als Inwoners voor 
Inwoners, hun leven na deze tragi-
sche gebeurtenis iets dragelijker te 
maken!

Wilt u een donatie doen of op een 
andere manier helpen? Neem 
contact met ons op via: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

De groene ruimte gaat verloren
Zo gaat in Rap tempo de groene 
ruimte tussen Vinkeveen, Mijdrecht 
en Wilnis verloren. De boeren kunnen 
niets verdienen op die stukjes en 
natuur kost teveel. En het trieste is 
dat als we grenzen stellen aan al dat 
bouwen de bestaande woningen 
steeds duurder en dus onbetaal-
baarder worden door de markt van 
vraag en aanbod.

Geen oplossing of toch wel? 
Eerlijk gezegd zie ik geen oplossing, 
en ik vrees dat onze wethouder daar 
ook niets aan kan doen Maar één 
ding weet ik zeker, ongebreideld 
huizen bouwen gaat niets oplossen.
Wat wel kan helpen is dat de 
gemeente onder strenge voor-
waarden eenvoudige starters 
woningen en ouderen woningen laat 
bouwen voor alleen de eigen inwo-
ners en de ouderen die willen door-
stromen naar deze woningen 
verplichten hun woning door te 
verkopen aan een inwoner van onze 
gemeente. Zo snijd het mes aan 2 
kanten. Maar ik heb geen idee of dit 
soort regels ook mogen in de wereld 
van het grote geld verdienen.

Reactie van IVI: 
Tja... wat moet je daar nu op zeggen. 
Het is wel herkenbaar wat deze 
inwoner ons schrijft. Als zaken niet 
veranderen en blijven zoals het nu 
gaat moeten wij hem misschien wel 
gelijk geven in een heleboel zaken 
die hij hier schrijft. 

Verandering noodzakelijk
Maar Inwoners Voor Inwoners wil 
juist dat wij met zijn allen beseffen 
dat er echt iets moet veranderen. We 
lopen immers vast op een heleboel 
thema’s in onze maatschappij. Denk 
aan het milieu, de zorg, de jeugd, de 
eenzame ouderen, de woningbouw 
en zo kunt u waarschijnlijk nog wel 
wat zaken opnoemen waarin we zijn 
vastgelopen met onze regeltjes en 
wetgeving. 

Wethouder een beetje helpen
De schrijver schrijft dat de 
wethouder er waarschijnlijk helemaal 
niets aan kan doen. En misschien 
heeft hij daar nu ook wel gelijk in. De 
wethouder is ook gebonden aan de 
regels en wetgeving. En moet 
natuurlijk keurig in de pas lopen en 
zich hieraan houden. Maar misschien 
kunnen wij als inwoners de 
wethouder wel een beetje helpen. 
We laten hem weten dat we achter 
hem staan als hij bijvoorbeeld naar 
de provincie gaat om zaken te veran-
deren zoals bijvoorbeeld de rode 
contouren een beetje te verleggen. 
Samen komen we verder!

Mooi verhaal
Wij vonden deze reactie best een 
mooi en de moeite waard om met 
u te delen. 
Hebt u ook zo een mooi verhaal wat 
we kunnen delen dat kunt u ons 
gewoon schrijven. 
Stuur dan een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl
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