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Buslijn 130 maakt normaal gebruik 
van de busbaan tussen Mijdrecht en 
Uithoorn Busstation. Op diezelfde 
busbaan wordt in 2022 het tram-
spoor van de Uithoornlijn aangelegd. 
De snelle busbaan is daardoor 7 
maanden niet beschikbaar voor de 
bus. De omleiding die de bus moet 
rijden is te lang om goed in de 
dienstregeling te passen op doorde-
weekse dagen. De bussen moeten 
namelijk ook aansluiting geven op de 
treinen in Breukelen. Lijn 130 biedt 
daarom bij de halte Guido Gezelle-
laan/Achterberglaan in Uithoorn een 
overstap op de lijnen 347/348 naar 
Amstelveen en Uithoorn Busstation. 
Voor de reizigers richting Amstelveen 
is de hinder beperkt. Richting Aals-

meer en Hoofddorp moeten de reizi-
gers wel extra overstappen.

Weekend wel
Buslijn 130 stopt in Uithoorn ook bij 
Uithoorn, Centrum. Vanaf daar rijdt 
de bus via de Amsterdamseweg naar 
de Wiegerbruinlaan/Achterberglaan. 
Daar keert de bus op de rotonde en 
stopt bij de bushalte Guido Gezelle-
laan. In het weekend rijdt lijn 130 wel 
door naar Uithoorn Busstation. Spits-
lijn 123 rijdt ’s ochtends wél door 
naar Uithoorn Busstation.

Vervoerregio Amsterdam en 
Provincie Utrecht hebben in overleg 
besloten dat er vanaf medio maart 
extra bussen ingezet zullen worden. 

Hierdoor kan lijn 130 weer doorrijden 
naar Uithoorn Busstation. Over-
stappen bij Guido Gezellelaan/
Achterberglaan blijft dan ook nog 
mogelijk. Reizigers moeten wel reke-
ning houden met enkele minuten 
extra reistijd. De exacte ingangs-
datum wordt nog door Syntus 
Utrecht gecommuniceerd. Kijk voor 
meer informatie over de routewijzi-
ging op syntusutrecht.nl/lijn130 of 
uithoornlijn.nl.

Regio - Buslijn 130 (Breukelen-Mijdrecht-Uithoorn) rijdt vanaf 3 januari 
tot half maart doordeweeks niet naar het busstation, maar naar de Guido 
Gezellelaan in Uithoorn. Door de aanleg van de Uithoornlijn kunnen de 
bussen van Syntus Utrecht niet via de snelle busbaan naar het busstation 
rijden. Vanaf half maart rijden de bussen van Syntus Utrecht weer door 
naar Uithoorn Busstation.

Buslijn 130 rijdt vanaf half maart 
weer door naar Uithoorn Busstation

GEZOCHT:
WERKVOORBEREIDER/

PROJECTLEIDER  en
ALLROUND TIMMERMAN

Voor meer info: bel: 0297-322374
of mail: info@hulsbosbouw.nl

Actie om woningen te 
verduurzamen ook dit jaar 
weer een groot succes
De Ronde Venen - In november is 
gemeente De Ronde Venen weer 
gestart met een grootschalige 
advies- en inkoopactie voor energie-
besparende maatregelen. Deze actie 
maakt het voor woningeigenaren 
mogelijk om voor een scherpe prijs 
zonnepanelen of een hybride warm-
tepomp te kopen. Maar ook de 
cv-installatie te optimaliseren of 
vloerisolatie, spouwmuurisolatie en 
isolatieglas te plaatsen. Zodat wonin-
geigenaren direct de energiereke-
ning verlagen. Door de aankoop te 
bundelen, kopen bewoners samen 
de energiebesparende maatregelen 
bij betrouwbare installateurs in 
tegen een scherpere prijs. Ruim 1.100 
inwoners schreven zich dit jaar in 
voor de actie. Geïnteresseerden 
melden zich aan op www.winstuitje-
woning.nl/derondevenen. Deze actie 
geldt tot 1 februari 2022. 

Zonnepanelen 
Dit jaar ontvingen 390 woningeige-
naren o�ertes voor zonnepanelen. 
De zonnepanelen zijn populair 
omdat de prijzen van zonnepanelen 
de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. 
Een compleet geïnstalleerd en 
werkend zonne-energiesysteem met 
10 zonnepanelen begint al bij € 
3.000,-. Een groot extra voordeel is 
dat woningeigenaren de btw op de 
aankoop terugkrijgen van de Belas-
tingdienst. Dat scheelt bijna 21% op 
de prijs. Deelnemers van de inkoop-
actie verdienen de zonnepanelen in 
6 tot 8 jaar terug. Na die tijd hebben 
zij nog ruim 20 jaar voordeel van 
gratis groene stroom van eigen dak. 
Eigenaren van huizen die 2 -of meer- 
isolatiemaatregelen laten uitvoeren 
ontvangen gemiddeld 30% subsidie. 
De subsidie is beschikbaar voor 
spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 
hybride warmtepomp en HR++ glas. 
Het is niet mogelijk zonnepanelen te 

plaatsen met deze subsidie. Voor 
deelnemers van de inkoopactie 
wordt de complete subsidieaanvraag 
uit handen genomen. Meer infor-
matie over de subsidieregeling staat 
op www.winstuitjewoning.nl/
subsidie. 

Isolatieglas- spouwmuur 
Woningeigenaren met enkel glas of 
oud dubbel glas plaatsen via de 
inkoopactie ook voordelig HR++ 
glas. HR++ glas vermindert tocht van 
de ramen en verlaagt de energiere-
kening. Het vervangen van enkel glas 
voor HR++ glas in een hoekwoning 
kost gemiddeld € 3500,-. Dit levert 
ook direct een besparing op van 
ongeveer €350,- per jaar. Door digi-
taal de glasmaten aan te leveren 
ontvangen geïnteresseerden een 
o�erte op maat. Een huisbezoek is 
hiervoor niet nodig. Kozijnen 
vervangen, inclusief glas, is ook 
mogelijk via de inkoopactie. Spouw-
muurisolatie geeft een huis een 
dikke warme jas. De woning houdt 
de warmte beter vast. De muren 
geven binnen minder kou af waar-
door het minder tocht. Spouwmuur-
isolatie levert veel op en kost relatief 
weinig. De muren van een tussenwo-
ning zijn vaak al voor € 900,- volledig 
geïsoleerd. Spouwmuurisolatie in 
een tussenwoning bespaart gemid-
deld € 300,- per jaar. Gemiddeld 
verdienen deelnemers aan de geza-
menlijke inkoopactie spouwmuuriso-
latie binnen 4 jaar terug. Gemeente 
De Ronde Venen helpt met deze 
actie woningeigenaren de ener-
gielasten te verlagen én de 
CO2-uitstoot in de gemeente terug 
te dringen. Vragen over de advies- en 
inkoopactie? Of hulp nodig met 
aanmelden? Bel dan met de helpdesk 
van Winst uit je Woning. Dat kan op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 
023 58 36 93 6. 

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis 
organiseert alternatief voor 
traditionele Kerst Inn
Mijdrecht/Wilnis- De Traditionele Lions Kerst Inn kan dit jaar wederom 
niet plaats vinden. De deelnemers worden echter niet vergeten. Al 30 jaar 
verzorgt de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis een Kerst-Inn, een brunch, op de 
eerste kerstdag. Helaas kan dat dit jaar wegens corona niet op de traditio-
nele manier plaatsvinden. Nu komen de deelnemers niet naar de Lions, 
maar gaan de Lions naar de deelnemers. In samenwerking met het Ronde 
Venen Fonds, Het Chocoladehuisje en van der Wilt gerbera’s brengen de 
Lions een kerstpresentje aan de deelnemers van voorgaande jaren. Ook 
gaan de Lions, met een kerstpresentje, langs bij de zorgverleners van 
Zonnehuis Majella, zij verdienen in deze corona tijd een extra pluim.



Containerbrand
Uithoorn - Dinsdagmorgen 
vroeg rond 3.15 werd de brand-
weer van Uithoorn gealarmeerd 
voor een voertuigbrand aan de 
Ondernemingsweg. Ter plaatse 
bleek een grote container met 
bouwafval in brand te staan. Om 
de brand goed te kunnen doven 
is de container vol met schuim 
gespoten.
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Regio - Afvallen is meer dan een goed 
voornemen. Op een gezond gewicht 
blijven of afvallen zijn doelen die we 
onszelf vaak stellen. Ook belangrijk, 
want overgewicht en obesitas zijn - 
op roken na - de belangrijkste risico’s 
voor kanker in onze leefstijl. Ze 
verhogen de kans op maar liefst 
twaalf soorten kanker en een 
ernstiger ziektebeloop na besmetting 
met het coronavirus. Wetenschappers 
wisten dit al maar nu is ook aange-
toond waarom: het coronavirus 
nestelt zich namelijk in de vetcellen 
én in afweercellen in het lichaamsvet. 
Vanuit daar tast het andere organen 
zoals het hart en de longen aan. Een 
gezond gewicht behalen en 
behouden is dus één van de belang-
rijkste stappen die je kunt nemen om 

je kans op ernstige ziektes te 
verkleinen en je immuunsysteem te 
boosteren!

Motiveren
Wie hun goede voornemen werkelijk-
heid wil laten worden kan terecht bij 
Slimness, dé ervaringsdeskundige op 
het gebied van afvallen. Slimness 
heeft een cursus (tien bijeenkomsten) 
met nuttige informatie om e�ectief 
en e�ciënt af te vallen. Deze cursus 
kan zowel individueel, samen als in 
groepsverband gevolgd worden en 
wordt door meerdere zorgverzeke-
raars vergoed. De resultaten in een 
groep zijn vaak hoger, doordat deel-
nemers elkaar extra motiveren. Op 11, 
12 en 13 januari gaan er nu drie 
nieuwe groepen van start. De woens-

Extra cursus afvallen in 
groepsverband

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

Knoppen van hoop
De donkere dagen rond kerst zijn 
niet mijn meest favoriete dagen. 
Vaak belabberd weer in Nederland 
met mist en regen en met de 
natuur in winterslaap gedompeld is 
er weinig te beleven. Vanwege 
uweetwel noodgedwongen vanuit 
huis werkend zie ik het vanachter 
mijn bureautje ‘s morgens licht 
worden en in de middag weer 
donker en het dagelijkse loopje 
gebeurt bij het licht van lantaarn-
palen. De dagen zijn dan sinds kort 
weliswaar weer aan het lengen, 
maar de laatste etappe tot aan de lente duurt altijd langer dan goed voor 
me is. Gelukkig staat in de tuin, voor mijn werkkamerraam, een baken dat 
uitzicht biedt op betere tijden. Een boom waarvan ik weet dat hij al vroeg 
in de lente zal ontplo�en in een grote wolk van wit en roze. Genereus 
geurend met zijn dikke vettige bladeren die in de loop van de lente mijn 
niet al te fraaie gazon bedekken onder een dikke laag traag naar beneden 
dwarrelende bloemdekbladeren. Een baken, want gedurende herfst en 
winter geeft hij mij de belofte van de naderende lente. Het rotsvaste 
vertrouwen van deze magnolia, want daar heb ik het over, dat na het 
barre winterweer er een nieuwe lente aan zal breken, geeft de burger 
moed. Al in de herfst, als hij zijn loof laat vallen, vormen zich aan de 
takken de knoppen die in de lente zullen ontbotten. De hele winter door 
staat deze optimist te barsten van het verlangen naar een nieuwe lente. 
De haast witte, �uwelig behaarde knoppen reiken naar de hemel en staan 
te popelen om bij het geringste vermoeden van voorjaar jubelend en 
juichend een zee van licht en kleur in mijn tuin tevoorschijn te toveren. 
En als er dan weer zo´n dag is dat het maar niet licht wil worden, de nevel 
over de velden hangt, laaghangende sombere donkergrijze wolken een 
niet a�atend gordijn van druil en miezer over het land laten vallen, dan 
kijk ik naar de magnolia. Met zijn �uwelen knoppen van hoop en de 
belofte van een naderende lente vol kleuren, geuren en nieuw leven. En 
dan trek ik het weer even. In de natuur is altijd hoop. 

Sep Van de Voort, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn 

NATUUR DICHT BIJ HUIS

De Ronde Venen - In haar Algemene 
Ledenvergadering van 21 december 
heeft de ChristenUnie in de Ronde 
Venen Wim Stam gekozen tot lijst-
trekker voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2022. Unaniem 
spraken de leden digitaal hun 
onvoorwaardelijke steun uit voor 
Wim Stam. Stam is al vele jaren het 
gezicht van de ChristenUnie-SGP in 
de Ronde Venen. Stam is sinds 2011 
lid van de gemeenteraad en sinds-
dien ook fractievoorzitter van de 
ChristenUnie-SGP. Met zijn 11-jarig 
raadslidmaatschap en dito ervaring is 
hij een van de nestors van de 
gemeenteraad. Zelf zegt Stam hier-
over: “het is inderdaad zo dat ik al 
lang betrokken ben in de lokale poli-
tiek. Dat heeft als grote voordeel dat 
je veel ervaring en zo ook een steeds 
bredere blik en dossierkennis hebt.”. 

Nestor
Op de vraag of hij zichzelf ook als de 
nestor van de lokale politiek ziet 
moet hij lachen, “bij een nestor denk 

ik zelf aan een oude grijze man, zo 
voel ik me helemaal niet, maar ik ben 
de komende raadsperiode ook van 
harte weer beschikbaar om zaken in 
onze mooie gemeente aan te pakken 
zoals de woningproblematiek, de 
energietransitie en de jeugdzorg. Als 
ChristenUnie-SGP hadden en hebben 
we een eigen geluid hierin waarbij 
het ons niet altijd om de meest 
eenvoudige boodschap gaat. Het is 
goed om naar de inwoners te luis-
teren, maar dat wil niet zeggen dat 
iedereen die hard roept ook gelijk 
heeft. Juist voor de zwakkeren 
hebben we een bijzonder oog”. 
Namens het bestuur van de Christen-
Unie geeft Krijno Verbruggen aan blij 
te zijn met de bereidwilligheid van 
Stam om de lijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen aan te 
voeren. “In deze tijd waarin discussies 
harder worden en steeds minder 
mensen vertrouwen hebben in de 
politiek, moet je het maar doen. Met 
Wim Stam hebben we een ervaren 
iemand die de afgelopen jaren 
uitstekend in staat is gebleken het 
ChristenUnie-geluid in onze 
gemeente uit te dragen. Waardevol is 
het om te zien hoe Stam altijd op de 
bal speelt en niet op de man. De 
inhoud, daar moet het over gaan, dat 
past ook bij de ChristenUnie.”, aldus 
Verbruggen. De SGP, met wie de 
ChristenUnie in de Ronde Venen 
samen één fractie vormt, zal in 
januari haar algemene ledenverga-
dering hebben. De verwachting is 
dat ook zij in zullen stemmen met de 
kandidatuur van Stam als lijsttrekker 
voor de ChristenUnie-SGP. Medio 
januari zullen ook de overige kandi-
daten en het verkiezingsprogramma 
bekend gemaakt worden. 

De ChristenUnie kiest 
Wim Stam als lijsttrekker

Foto Jan Uithol

proberen? Dat kan, want Claudia het 
gezicht achter Slimne4ss heeft een 
boek geschreven (inmiddels meer 
dan 1000 stuks van verkocht) Afvallen 
zonder Poespas! Al haar ervaringen 
zijn gebundeld in dit boek. Dit boek 
laat jou afvallen op een simpele 
manier, zonder honger en is te koop 
via de website, maar ook in elke 
boekenwinkel en bol.com. Dit boek 

leert je stap voor stap de juiste 
gezonde keuzes maken en staan er 
ruim 30 slanke, héérlijke en vooral 
makkelijke recepten in. Wanneer je dit 
boek via de website van slimness.nl 
koopt krijg je er een eetdagboek en 
pen bij én wordt het boek gratis 
verzonden. Slimness | Bozenhoven 
19a | Mijdrecht | 06-10903050 | info@
slimness.nl

dagavondgroep zit al vol, de donder-
dagavond heeft nog twee plekjes 
beschikbaar vandaar dat er nu een 
extra groep op de dinsdagavond gaat 
starten. Het maximum is tien 
personen per groep dus wees er op 
tijd bij! Individueel en met z’n tweeën, 
afvallen kan op elk moment worden 
gestart. Omdat er op afspraak 
gewerkt wordt en aan de basisregels 
gehouden kan worden (afstand 
houden en mondkapje) is de praktijk 
vanaf 4 januari weer geopend. Wie 
zich wil opgeven voor de cursus 
afvallen in groepsverband of meer 
informatie wil, kan de website 
bezoeken slimness.nl. Wil je eerst een 
gratis en vrijblijvend kennismakings-
gesprek/intake dan kan dat natuurlijk. 
Stuur een mail, bel of vul het contact-
formulier in op de website.

Afvallen
Wil jij het afvallen toch eerst zelf 





De talloze knelpunten inzake het 
bestemmingsplan Plassengebied 
van de Vinkeveense Plassen 
kunnen volgens wethouder 
Alberta Schuurs van de gemeente 
De Ronde Venen alleen opgelost 
worden door samen te werken met 
de lokale belanghebbenden en de 
provincie Utrecht.
Politie en andere handhavers staan 
klaar om eventuele rellen in Mijd-
recht e.o. vanwege de protesten 
tegen de corona-maatregelen en 
de avondklok het hoofd te bieden. 

Het bleef echter rustig op straat. 
Winkeliers hebben hun maatre-
gelen al getro�en.
De gemeente De Ronde Venen is 
�nancieel ‘nat’ gegaan bij de subsi-
dieregeling van het Veenweidebad 
de afgelopen tien jaar. Er is te lang 
veel te weinig sturing en informa-
tievoorziening geweest, met name 
richting gemeenteraad.
De gemeente controleert panden, 
loodsen en zeecontainers of de 
milieuvoorschriften worden nage-
leefd en de brandveiligheidsvoor-
schriften in orde zijn. Ook wordt 
gekeken naar elektriciteit en voor-
raden. De gemeente werkt hierbij 
samen met politie, milieudienst en 
Stedin.
Een meerderheid van ouderen in 
de regio blijkt niet gediend te zijn 
van ‘internetdwang’ door over-
heidsdiensten, banken en 
bedrijven. Liefst 48 procent wil om 
uiteenlopende redenen niet aan 
het internet. De digitalisering blijkt 
een grote hobbel te zijn.

In het Wilnisse Speelwoud hebben 
sportdocenten van Senior Sportief 
Actief een parcours uitgezet met 
bordjes waarop oefeningen staan 
afgebeeld. Doel is te komen tot 
meer bewegen buiten omdat dit 
niet kan in groepsverband of in 
een sporthal. Het staat ieder vrij 
het parcours te volgen en te 
bewegen. Het is een gratis 
initiatief.
De middenpagina van de krant is 
gevuld met prachtige winterfoto’s 
van De Ronde Venen, Uithoorn, De 
Kwakel. Eindelijk een keer sneeuw 
en ijs na zoveel jaren niets... 
Een pak sneeuw en strenge vorst 
hebben een week lang sneeuw- en 
schaatsplezier maar ook veel 
ongemak veroorzaakt in De Ronde 
Venen en omstreken.
Het plan om starterswoningen te 
bouwen achter het Veenweidebad 
op de grens van Wilnis en Mijd-
recht krijgt steeds meer vorm en 
wordt binnenkort aan de gemeen-
teraad aangeboden ter beoorde-

ling. Besprekingen met de initia-
tiefnemers, het omliggende 
bedrijfsleven en de gemeente 
verlopen constructief.
Het college van B&W in De Ronde 
Venen gaat horeca ondernemers 
toestaan om uitbreiding van de 
terrassen toe te staan en open te 
stellen zodra de coronamaatre-
gelen dit mogelijk maken.
Utrechts Landschap gaat de karak-
teristieke poldermolen ’t Hoog en 
Groenland uit 1680 tussen Baam-
brugge en Abcoude groots 

restaureren.
De voorzitter van de Vereniging 
Industriële Belangen (VIB) laat het 
college en de gemeenteraad in 
een brief weten dat het bouwen 
van starterswoningen achter het 
Veenweidebad vanwege de dichte 
nabijheid van het bedrijventerrein 
geen juiste keuze is...
De gemeente De Ronde Venen wil 
in het kader van de Coronapan-
demie inwoners met betaalachter-
standen op huur, energie, water en 
zorgverzekering snel helpen.

4 inderegio.nl • 29 december 2021DE RONDE VENEN

JANUARI

JAAROVERZICHT2021
De jaarwisseling naar 2021 is 
volgens de gemeente in verhou-
ding tot andere jaren rustig(er) 
verlopen. Ondanks het verbod 
werd er toch veel vuurwerk afge-
stoken, hetgeen echter niet tot 
incidenten leidde, maar toch was 
er wel een schade van 36.000 euro 
door vandalisme. Het grootste deel 
van de bewoners hield zich echter 
keurig aan het dringende verzoek 
thuis te blijven.

De politie waarschuwt met het 
zoeken en afsteken van ongebruikt 
vuurwerk. Een 11-jarig jongen uit 
Vinkeveen liep ernstig en blijvend 
handletsel op bij het afsteken van 
een zwaar stuk vuurwerk dat hij 
had gevonden.
Voor de Tweede Kamerverkie-
zingen in maart worden diverse 
stembureauleden en gast-
vrouwen/gastheren gezocht. 
Vanwege extra maatregelen zijn er 
meer deelnemers nodig om de 
verkiezingen in de stembureaus 
ordentelijk en volgens de regels te 
laten verlopen.
Het Sporthuis Abcoude is klaar 
voor gebruik. Op 2 januari heeft de 
stichting Zwembad Abcoude de 
sleutel van het sporthuis overge-
dragen aan de exploitanten.
De eerste uitgave van de Nieuwe 
Meerbode is tevens voorzien van 
een uitgebreide schoolbijlage over 
het beschikbare onderwijs in de 
regio.
Ronde Venen Belang vraagt zich af 

waarom de gemeente doorgaat 
met het gescheiden ophalen van 
plastic afval (PMD). Amsterdam, 
Utrecht en meer gemeenten 
stoppen hier al mee. Door nieuwe 
technieken kunnen machines 
plastic en PMD veel doeltre�ender 
uit het restafval verwijderen dan 
dat de burger dat gescheiden 
doet. Het hele afvalplan van de 
gemeente moet volgens RVB de 
prullenbak in.
De toegang van het Bellopad aan 
de Demmerik tegenover het oude 
spoorhuis wordt geblokkeerd door 
de plaatsing van containers en 
hekken van aannemingsbedrijf 
VOBI. VVD-raadslid Rob Evers stelt 
hierover vragen aan wethouder 
Alberta Schuurs omdat het 
Bellopad wordt gezien als open-
bare weg en VOBI dit zomaar 
gebruikt om onrechtmatig materi-
alen en containers neer te zetten.
Vandalen bekogelen een lijnbus 
op de N201 bij Amstelhoek met 
stoeptegels. Er vallen geen 

gewonden.
De criminaliteit in De Ronde Venen 
is in 2020 licht gedaald. De online 
fraude steeg echter met 39 
procent. Jongeren overlast met 76 
procent!
Een meerderheid van de Rondeve-
ners is van mening dat het nieuwe 
afvalplan de prullenbak in moet.
Bij Primera De Jong in de Linde-
boom is een nieuw ING-service-
punt geopend. De banklocatie van 

ING aan het Haitsmaplein is al 
geruime tijd gesloten.
Bij de RK kerkelijke gemeente 
Vecht en Venen is de heer Ronald 
E.C. den Hertog benoemd tot 
pastoor, zo laat het bestuur van de 
parochie St. Jan de Doper Vecht en 
Venen weten.
Wethouder Kiki Hagen blijft bij 
haar afvalplannen om het afval 
door de inwoners doelbewust en 
excessief zelf te laten scheiden.

FEBRUARI

MAART

Er is de�nitief groen licht voor de 
bouw van starterswoningen op de 
Twistvlietlocatie. Wethouder Rein 
Kroon en de directeur van HSB 
Bouw BV hebben de overeen-
komst getekend voor de bouw 
van 50 betaalbare 
starterswoningen.
De fractie van Ronde Venen 
Belang heeft er in de raad een heel 
punt van gemaakt dat wethouder 
Kiki Hagen (D66) ‘onterecht’ 
gebruik zou hebben gemaakt van 
een subsidie om haar woning te 
verduurzamen. RVB vroeg er zelfs 
een interpellatiedebat voor aan. 
Alle andere partijen vonden het 
een veel te zwaar wegend middel, 
ook al omdat de wethouder het 
bedrag meteen had teruggestort.
De derde Tiny Forest van De 
Ronde Venen staat in Mijdrecht en 
is aangelegd bij de hockeyvelden 
in het sportpark aan de Hoofdweg. 
Kinderen van de basisscholen De 
Windroos, de Twister en BSO 
Twister hebben dit Tiny Forest 

geadopteerd.
Voormalig Wilnisser Derk Boswijk 
heeft zich kandidaat gesteld voor 
het CDA in de Tweede Kamer. Hij 
staat op een verkiesbare plaats. 
Tot dan was hij statenlid voor deze 
partij in de provincie Utrecht. Hij 
woont momenteel met zijn gezin 
in Kockengen.
Bij basisschool De Schakel in 
Vinkeveen kunnen toekomstige 
leraren een praktijkopleiding 
volgen en worden ‘zij-instromers 
enthousiast gemaakt voor een 
baan in het onderwijs. De Schakel 
is hiervoor inmiddels een gecerti�-
ceerde werkervaringsplaats.
In de bijlage ‘Lijf & Gezondheid tal 
van artikelen over hoe je in deze 
Coronatijd zoveel mogelijk je 
gezondheid op peil kunt houden 
en een uitgebreide verhandeling 
over het vaccineren met vaccins 
tegen Covid-19.
De aannemer, belast met het 
bouwrijp maken van de toekom-
stige Stationslocatie heeft per 

abuis een kaalslag in het groen 
uitgevoerd. 37 Bomen aan de rand 
van de Rondweg zijn per abuis 
ook gekapt. Dat had niet 
gemoeten. De aannemer is 
gesommeerd nieuwe soortgelijke 
bomen weer terug te planten.
De VVD in De Ronde Venen is het 
getreuzel over de strekking van de 
bocht in de N201 bij Liefkenshoek 
zat. Raadslid Rob Evers bond de 
kat de bel aan bij Bob de Jager, 
Statenlid bij de provincie Utrecht.
Wethouder Kiki Hagen (ID66) is 
gekozen tot Tweede Kamerlid 
tijdens de verkiezingen voor een 
nieuw parlement. Zij stond als nr. 
21 op de lijst bij D66. Cees van 
Uden volgt haar op als wethouder. 
De vrijgekomen plaats als raadslid 
gaan worden ingenomen door het 
nieuwe raadslid Joanne Freeve. 
Raadsleden Rob Evers en Ton Slig-
tenhorst (CU-SGP) maken zich 
hard voor (snelle) woningbouw 
achter het Veenweidebad op de 
grens van Mijdrecht en Wilnis.

Het college van B&W legt het 
voorstel voor zoekgebieden 
zonnevelden en windmolens voor 
aan de gemeenteraad.
Nu de voormalige stationslocatie 
in Mijdrecht bouwrijp wordt 
gemaakt is het ook de bedoeling 
om het voormalige spoorhuis en 
het privaatgebouw te restaureren 
en er een bestemming aan te 

geven. Maar de vraag is of dat 
werkelijk gaat gebeuren.
De gemeente De Ronde Venen 
krijgt per 1 mei een nieuwe 
gemeentesecretaris met de naam 
Ruud Kleijnen. Hij was voordien 
gemeentesecretaris in Maastricht 
en volgt Lilian Schreurs op die 
haar loopbaan in deze functie bij 
de gemeente heeft beëindigd.

Het zwaar beschadigde monument 
in Wilnis.

Gemeente en provincie gaan 
samenwerken aan bestemmingsplan 
Plassengebied.

Het Bellopad totaal afgesloten door opslagplaats midden op het pad.
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APRIL

JAAROVERZICHT2021
Voor de zoveelste keer stelt poli-
tieke partij Ronde Venen Belang 
vragen aan wethouder Schuurs 
over het nog steeds gestremde 
Bellopad, het bekende wandelpad 
in Vinkeveen. De toegang vanaf de 
Demmerik is versperd door plaat-
sing van containers door VOBI B.V. 
De Rondeveense VVD roept op 
meer tijd te reserveren voor de 
beraadslaging en besluitvorming 

inzake het nieuwe afvalbeleid om 
burgers de kans te geven voor een 
betere afvalscheiding te zorgen.
De gemeenten De Ronde Venen en 
Uithoorn zijn het eens geworden 
over het nieuwe ontwerp en 
uitvoering van een verbeterde 
verkeerssituatie in Amstelhoek 
nabij de Prinses Irenebrug.
De Seniorenpartij wil keiharde 
garantie voor het behoud van het 
historische stationsgebouw en het 
toiletgebouwtje aan de Rondweg 
in Mijdrecht.
Er zijn nog talloze inwoners die 
nog altijd geen milieupasje 
hebben om toegang te krijgen tot 
de milieustraat op de gemeente-
werf. Dat leidt tot teleurstelling, 
irritaties en lange wachtrijen voor 
de ingang.
Het wijkcomité Amstelhoek heeft 
klaarblijkelijk geen goedkeuring 
gegeven aan de plannen van het 
college van B&W om de verkeers-
situatie Irenebrug/Amstelhoek te 
wijzigen. Volgens B&W is het wijk-

comité akkoord gegaan, maar dat 
blijkt niet waar te zijn.
De vraag bij de raad heerst 
waarom gemeentesecretaris Lilian 
Schreurs met stille trom weg 
moest. Zij wordt per 1 mei 
vervangen door de heer Ruud 
Kleijnen, vm. gemeentesecretaris 
van Maastricht (...), maar die is daar 
ook niet zomaar weggegaan...
De bouw van 480 starterswo-
ningen achter het Veenweide bad 
lijkt een sprookje met luchtkas-
telen. Meer een droom dan werke-
lijkheid. Vanuit de VIB is er veel 
weerstand. 
Wethouder Alberta Schuurs 
(Verkeer) is teleurgesteld over het 
besluit van de Provincie om het 
onderzoek naar het verbeteren van 
de knelpunten in de N201 binnen 
de gemeente met een jaar te 
verlengen.
De gemeentelijke �nanciën staan 
�ink onder druk als gevolg van de 
stijgende kosten voor de jeugd-
zorg en de WMO.

Het netwerk van Stedin in De 
Ronde Venen blijkt te beperkt om 
inwoners massaal zonnepanelen te 
kunnen benutten.
Het CDA De Ronde Venen wil 
inventariseren hoe veilig de wegen 
in de gemeente zijn, waar de knel-
punten zitten en wat daar even-
tueel aan gedaan kan worden.
Via een Quickscan Lokale Demo-
cratie kunnen inwoners (digitaal) 
laten weten wat zij vinden van  het 

reilen en zeilen van de gemeente, 
of zij kunnen meedenken, meebe-
slissen en of zij in hun initiatieven 
worden gestimuleerd.
De gemeente laat Inwoners 
meepraten over het vinden van 
geschikte gebieden binnen de 
gemeente voor zonnevelden en 
windmolens. 
Dertien inwoners in De Ronde 
Venen hebben een Koninklijke 
Onderscheiding gekregen.

MEI

JUNI

De Vinkeveense legakkers dreigen 
te verdwijnen nu na 10 jaar praten 
er nog steeds geen nieuw bestem-

mingsplan is waarin is vastgelegd 
hoe een legakker mag worden 
ingericht en moet worden onder-

houden, zoals snoeien en schoeien.
De nieuwe elektrische veerpont bij 
Nessersluis is in gebruik genomen. 
De nieuwe veerpont vervangt de 
oude dieselversie die aan het einde 
van haar operationele levensduur 
was gekomen.
De gemeenteraad stelt een miljoen 
euro extra beschikbaar voor het 
realiseren van het nieuwe Kindcen-
trum Ho�and in Mijdrecht.
Het Kids College in Wilnis verwel-
komt de 100ste leerling.
In de Kadernota 2022 van de 
gemeente De Ronde Venen staat 
aangekondigd dat de bibliotheek 
uit bezuinigingsoverweging dicht 
moet, maar dat er wel tientallen 
ambtenaren kunnen worden 
aangenomen...
De gemeente geeft in de krant een 
fraai overzicht van de belangrijkste 
bouwplannen voor nu en de 
toekomst in de Gemeente De 
Ronde Venen.
De brug in de Herenweg/kruising 
Baambrugse Zuwe in Vinkeveen 

heet voortaan de Jan Berkelaar-
brug, zo genoemd naar deze 
verzetsstrijder in WOII.
De VVD in De Ronde Venen wil snel 
een bestemmingsplan voor de 
Vinkeveense plassen.
Onverwacht is oud burgemeester 
Marianne Burgman (68) na een kort 
ziekbed overleden. 
Ook oud raadslid Toine Doezé (87), 
voorheen van de Combinatie, heeft 
het tijdelijke voor het eeuwige 

verwisseld.
Volgens de PvdA/GL is sluiting van 
zelfs zeven bibliotheken in De 
Ronde Venen (en Stichtse Vecht) 
een realistisch beeld, gelet op de 
bezuinigen in de Kadernota 2022.
De sportvelden in Vinkeveen aan 
de Mijdrechtse Dwarsweg hebben 
een nieuwe en veiliger toegang 
gekregen door een nieuwe brug 
via het �etspad langs de 
Bonkestekersweg.

PvdA/GL in De Ronde Venen willen 
veiliger regels voor de verkeersaf-
wikkeling van scooters op het 
�etspad en de autoweg ter hoogte 
van de rotonde bij de Veenweg. 
Door onduidelijke verkeersborden 
ontstaan niet zelden gevaarlijke 
situaties bij te nemen van de 
rotonde vanaf het �etspad cq. 
autoweg.
Binnen De Rondeveense leefge-
meenschap ontstaan ernstige 
zorgen over de ‘verdeling van zon 
en wind’ in het landschap. De 
Ronde Venen stevent af op een 
gespreide verdeling van zonne-
weiden en windturbines.

Er wordt een proef voor een jaar 
gehouden met een foodtruck nabij 
zandeiland 4. De enige horeca die 
er was bij de toegang aan de 
Baambrugse Zuwe is jaren gelden 
afgebrand. Ter compensatie staat 
er in de vakantietijd en de week-
einde nu een foodtruck waar lief-
hebbers die recreëren op de zand-
eilanden 4 en 5 een hapje en een 
drankje kunnen kopen.
Ronde Venen Belang gaat voor de 
volgende raadsvergadering, waar 
het zal gaan over energietransitie, 
een amendement indienen waarbij 
men De Ronde Venen  windturbi-
nevrij wil houden.
De laatste kadernota (voor 2022) 
van het college in De Ronde Venen 
staat bol van de bezuinigingen en 
versobering van de voorzieningen.
Sietske van Peursem (27) uit Vinke-
veen heeft de nationale �nale van 
de Mrs. Netherlands Universe 
gewonnen. Mrs. Netherlands 
Universe is een schoonheidsverkie-
zing voor vrouwen van 25 jaar of 

ouder. Sietske mag later dit jaar in 
Zuid-Korea Nederland gaan verte-
genwoordigen op internationaal 
niveau.
Stichting Red de Plassen overhan-
digen een petitie tegen de komst 
van windmolens aan burge-
meester Maarten Divendal.
Wethouder Cees van Uden (D66)  is 
gekozen als lijsttrekker bij de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2022.
Het Economisch Instituut voor de 
Bouw (EIB) is voor het plan om een 
miljoen woningen te bouwen in 
Nederland. Tot de plannen behoort 
ook een contingent van 20.000 
woningen rond 2040 in Mijdrecht 
(...). Eerst maar eens de 4.800 halen 
zoals die door wethouder Rein 
Kroon gepland staan.
De per abuis gekapte bomen bij de 
Stationslocatie langs De Rondweg 
worden vervangen door nieuwe 
aanplant. Het bouwrijp maken van 
het terrein begint in oktober. 
Aansluitend hierop worden er 

nieuwe bomen geplant. Het plant-
seizoen loopt tot februari 2022.
Fractievoorzitter Bart Richter (VVD 
De Ronde Venen) is gekozen tot 
lijsttrekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2022.
Woningbouw op de Voorbij-locatie 
in Wilnis stuit nog steeds op 
bezwaren van enkele omwo-
nenden. Zij zijn tegen de geplande 
49 woningen op de legakkers 
tussen de Herenweg en de Ring-

vaart. Op de plaats van het voor-
malige (in verval zijnde) Voorbij-
kantoor aan de Herenweg zou een 
mooi appartementengebouw 
kunnen verrijzen.
Samen met zeven andere 
gemeenten wil De Ronde Venen 
laaggeletterdheid aanpakken.
Het CDA De Ronde Venen wil een 
Witte Anjer Perkje als symbool 
voor erkenning en waardering van 
veteranen.
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JULI

JAAROVERZICHT2021
Een meerderheid in de gemeente-
raad besluit dat er geen grote 
windmolens in De Ronde Venen 
komen.
Een meerderheid van de gemeen-
teraad gaat akkoord met de opge-
stelde bouwkaders van de Voorbij 
locatie in Wilnis.
De raad ziet uiteindelijk niets in het 
plan van het particuliere initiatief 
Veenergie.nu om in de polder ten 

westen van de Herenweg in Vinke-
veen 6,5 hectare zonnevelden te 
plaatsen.
De discussie over zon en wind in 
De Ronde Venen kan nog wel eens 
uitlopen op een bestuurlijke 
nachtmerrie in plaats van een poli-
tieke droom.
De raad wijst negen zoekgebieden 
aan voor zonnevelden in De Ronde 
Venen.

Bewoners kunnen meedenken 
over de herontwikkeling Ho�and-
locatie voor de bouw van een 
nieuw schoolgebouw en apparte-
menten. De gemeenteraad heeft 
ingestemd met een nieuw 
ontwerp op die locatie en nodigt 
bewoners uit om hun visie te 
geven over de plannen.
De �rma Walraven in Mijdrecht 
bouwt aan duurzame toekomst 
met 1.600 zonnepanelen op het 
gebouwencomplex.
De tennisverenigingen Mijdrecht 
en De Ronde Venen hebben met 
de gemeente een intentieovereen-
komst gesloten om tot één 
gemeenschappelijke tennislocatie 
te komen. Daardoor ontstaat 
ruimte voor woningbouw op de 
voormalige locatie van De Meijert.
Dit najaar wordt begonnen met de 
aanleg van een in�ltratiesysteem 
Groot Wilnis/Vinkeveen e.o. dat 
moet voorzien in in�ltratiedrains in 
agrarische percelen om de bodem-
daling te remmen.

De gemeenteraad adviseert het 
college om te stoppen met 
onkruid te bestrijden met Round 
Up.
Het college van B&W legt het 
Ontwikkelingsscenario Zandei-
landen in de Vinkeveense Plassen 
voor aan de raad.

De resultaten van geslaagde leer-
lingen op het Veenlanden Collega 
mogen er zijn: 94 procent op het 
atheneum, 92 procent op de havo, 
98 procent op de mavo in Mijd-
recht en 100 procent op de mavo 
in Vinkeveen. Terecht tijd dus voor 
een feestje!

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Het gebeurt gelukkig niet vaak 
maar in de Vinkeveense Plassen is 
een duiker vermist die na een 
aantal dagen door een sportduiker 
en de politie dood werd 
aangetro�en.
Het echtpaar Doorneveld-Boel-
houwer in Mijdrecht viert haar 65 
jarig huwelijk. Briljant dus en dat is 
een unieke gebeurtenis.
De aanleg van de nieuwe woon-
wijk Spoorwijk langs de Rondweg 
in Mijdrecht gaat binnenkort van 
start. GroenWest laat 35 (sociale) 
huurappartementen bouwen en 
BPD zorgt voor de bouw van 39 
koopwoningen in diverse typen.
In het kader van opwekking duur-
zame energie wordt in De Ronde 
Venen een onderzoek in de onder-
grond gedaan naar de bruikbaar-
heid van aardwarmte.
Wethouder Alberta Schuurs (VVD) 
heeft het plan om (weer) vergader-
boten te laten liggen bij zandei-
land 3, alhoewel de regelgeving dit 
niet toelaat. Daarover ontstaat 

commotie in de gemeenteraad.
De VVD maakt zich zorgen over de 
kwaliteit van de onkruidbestrijding 
in de gemeente De Ronde Venen. 
Die is ver onder de maat.
De ergernis bij de inwoners groeit 
over het bedroevende onderhoud 
van het openbaar groen in de 
gemeente. Bij vragen hierover aan 
de gemeente wordt men van het 
bekende kastje naar de muur 

gestuurd.
Waar eerst nog sprake was dat 
bibliotheken in De Ronde Venen 
zouden open blijven is er toch een 
voorstel van het college om in het 
kader van bezuinigingen die in 
Wilnis te sluiten. Zeer tegen de zin 
in van de inwoners die via een 
petitie al 2.100 handtekeningen 
hebben verzameld om de bieb 
open te houden.

Het gemaaide gras bij het onder-
houd van het openbaar groen 
wordt niet door de gemeente 
opgeruimd omdat dit op jaarbasis 
teveel geld gaat kosten.
Het college van B&W hebben 
samen met het recreatieschap 
Stichtse Groenlanden veel plannen, 
verzameld in dikke rapporten, op 
en rond de zandeilanden in Vinke-
veen, als onderdeel van het 

bestemmingsplan Plassengebied.
In Mijdrecht heeft wethouder Rein 
Kroon een echte ‘beweegtuin’ met 
sporttoestellen feestelijk in gebruik 
gesteld. Iedereen mag gebruik 
maken van de toestellen. Doel: 
meer bewegen.
Politieke partij D66 is tegen de slui-
ting van de bibliotheek locatie 
Wilnis.
Tijdens de Algemene Leden Verga-

dering van de Seniorenpartij De 
Ronde Venen is Marja Becker 
gekozen als lijsttrekker bij de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2022.
Maarten van der Greft wordt lijst-
trekker voor Ronde Venen Belang 
bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2022.
Tweede Kamerlid Caroline van der 
Plas van de Boeren Burger Bewe-
ging (BBB) brengt een werkbezoek 
aan De Ronde Venen.
De voormalige zorginstelling 
Gerardus Majella aan Bozenhoven 
is omgevormd tot een fraaie 
nieuwe woonvorm (met zorg) in 
het geheel verbouwde en nieuwe 
ingerichte appartementencomplex 
onder de naam SeT (Steun en 
Toeverlaat Residentie). Het is deze 
maand o�cieel geopend.
De restafvalcontainers worden 
door de gemeente voorzien van 
een chip in het kader van de diftar 
(betalen voor het ingeleverde 
restafval).

Het college van B&W  presenteert 
aan de rad een sluitende begroting 
voor 2022.
De recreatieve ontwikkeling van 
de Vinkeveense Plassen ligt zo 
goed als stil. Al tien jaar is de 
gemeente bezig met het maken 
van een nieuw bestemmingsplan 
maar het komt maar niet van de 
grond.
PvdA/GroenLinks wil geen nieuwe 

weg dwars door Vinkeveen en wil 
een verlaging van de maximum 
snelheid van 50 naar 30 km/uur.
Wethouder Alberta Schuurs heeft 
in de bibliotheek te Mijdrecht het 
Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) o�cieel geopend en in 
gebruik gesteld. Een punt waar alle 
inwoners van de gemeente terecht 
kunnen met al hun vragen over de 
digitale overheid.

Vlnr: Namens Tennisvereniging Mijdrecht ondertekenden penningmeester Patrick 
Kroon en voorzitter Pim Limburg, namens de gemeente wethouder Rein Kroon en 
namens Tennisvereniging De Ronde Vener voorzitter Ewout de Jong en secretaris 
Marte ten Dam.
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OKTOBER

JAAROVERZICHT2021
Mede dank zij de vele steunbetui-
gingen vanuit de inwoners om de 
bibliotheken in de vier grote kernen 
te behouden, wordt door de 
gemeenteraad besloten om de 
bezuinigingen te schrappen, waar-
door de Bieb in Wilnis kan blijven 
bestaan.

Burgemeester Maarten Divendal 
geeft de aftrap voor de Week van de 
Veiligheid waarbij extra nadruk 
wordt gelegd op het bestrijden van 
ondermijnende criminaliteit en inle-
vering van steekwapens.
Alvorens er nieuwbouw van 
woningen kan worden gepleegd in 

Vinkeveen aan de Noord- en Zuid-
zijde van de N201 moet er eerst 
draagvlak van de inwoners komen 
voor de aanpassing van de bijbeho-
rende verkeersstructuur.
Zonder nieuwe instroom van vrijwil-
ligers staat het voortbestaan van 
het Cursusproject De Ronde Venen 
op losse schroeven.
Er is een begin gemaakt met het 
chippen van de restafvalcontainers 
in de woonkernen maar het gaat 
allemaal nog niet zoals het moet 
lopen.
Bewoners van de Oudhuyzerweg in 
Wilnis zijn verbaasd dat de 
gemeente zonder enig vooroverleg 
de weg gaat afsluiten voor asfalte-
ringswerkzaamheden. Het CDA 
vraagt zich af wanneer de 
gemeente de inwoners eens bij hun 
plannen gaat betrekken.
Zelfs de wethouder die belast is met 
het toezicht en uitvoering van hert 
chippen van de restafvalcontainers 
noemt de hele organisatie van het 
bedrijf dat dit uitvoert een zooitje. 

Hij baalt van de ‘chip-puinhoop’. 
Gemeentelijke onbekwaamheid en 
superknullige communicatie, mede 
door het uitvoerend bedrijf DBICS 
uit Joure ligt hieraan ten grondslag.
Het hoogspanningsnetwerk in de 
provincie Utrecht is vol. Daardoor 

kan de stroom van nog te bouwen 
zonnevelden, windmolens en 
zonnepanelen op grote daken niet 
verwerkt worden. Er is een nieuwe 
infrastructuur nodig omdat het 
huidige netwerk het niet meer aan 
kan.

NOVEMBER

DECEMBER

Omdat er naar de waarneming van 
bewoners aan de Marickenlaan in 
Wilnis daar te hard wordt gereden 
en de gemeente op hun herhaald 
verzoek om maatregelen daar niets 
aan doet, hebben ze zelf besloten 
er een drempel te plaatsen. De 
fractie van de VVD heeft over de 
situatie schriftelijk vragen gesteld 

aan het college. De drempel is door 
de gemeente verwijderd.
De Seniorenpartij heeft afspraken 
met de gemeente gemaakt over 
het groenonderhoud en het 
maaibeleid.
De VVD in De Ronde Venen presen-
teert haar verkiezingsprogramma 
voor 2022. 

De raadsvergadering waarin de 
gemeentelijke begroting is behan-
deld, wordt al overschaduwd door 
de verkiezingskoorts.
Er zijn vergaande plannen voor een 
nieuwe Jumbo op het parkeerter-
rein bij CSW, waarbij tevens een 
nieuwe kantine voor CSW is opge-
nomen en op het dak wordt gepar-
keerd. Op de huidige Jumbo locatie 
is woningbouw gepland. Opleve-
ring Jumbo/CSW is voorzien in 
2024 en 2025 de woningen aan de 
Molmlaan.
SV Argon en de gemeente hebben 
een onderhandelingsakkoord 
bereikt om betaalbare woning-
bouw voor starters en senioren op 
drie sportvelden mogelijk te 
maken. Argon krijgt er in ruil een 
kunstgrasveld bij en achter 
sporthal De Phoenix wordt een 
nieuwe sportveld gerealiseerd.
Ook D66 in De Ronde Venen 
presenteert haar kandidaten op de 
lijst voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2022.

De in 2019 geplande 30e editie van 
de Zilveren Tur�oop kon vanwege 
de Corona uiteindelijk pas deze 
maand met succes georganiseerd. 
Een paar honderd hardlopers 
hebben meegedaan op de verschil-
lende afstanden.
In de krant van 17 november staat 
een uitgebreid en geïllustreerd 

overzicht van de belangrijkste 
bouwplannen in de gemeente De 
Ronde Venen met commentaar van 
wethouder Rein Kroon.
Politieke partij Ronde Venen 
Belang wil ook geen windturbines 
aan de gemeentegrens met Ouder-
Amstel en Amsterdam-Zuid bij 
Abcoude.

Na twee jaar voorbereiding is er 
een stichting gekomen die zich 
gaat inzetten om in De Ronde 
Venen een gecombineerde ijs-, 
skeeler- en atletiekbaan (een zoge-
heten ‘combibaan’) te realiseren. De 
locatie waar de combibaan gaat 
komen moet nog worden bepaald.
Ook het CDA De Ronde Venen 
heeft de kandidatenlijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2022 op de rails. Wethouder 
Rein Kroon is tijdens de najaarsver-
gadering unaniem tot lijststrekker 
gekozen.
In de krant van 1 december staat 
een geïllustreerd overzicht van 
verkeersmaatregelen om �ets- en 
voetgangersoversteekplaatsen in 
De Ronde Venen veiliger en over-

zichtelijker te maken. Wethouder 
Verkeer Alberta Schuurs geeft 
hierbij uitleg.
Op 12 december wordt het Hoog-
waardig Openbaar Vervoer tracé 
Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol-Zuid-
Hoofddorp naar Haarlem v.v. 
(HOVASZ) in gebruik genomen. Het 
busstation Uithoorn wordt het 
begin- en eindpunt van de meeste 
bussen, met uitzondering van de 
lijnen 123, 130 en 149 die door-
rijden naar Woerden en Breukelen. 
Lijn 340 bijvoorbeeld rijdt dan ook 
niet meer door naar Mijdrecht, 
maar heeft zijn begin- en eindpunt 
bij Uithoorn busstation.
De gemeente De Ronde Venen 
�nanciert een akoestisch burger-
meetnetwerk om betere gegevens 
te krijgen over het geluid van vlieg-
verkeer van en naar Schiphol. 
Daarmee wil men de geluidshinder 
die inwoners ervaren, gedegen 
onderbouwen. De gemeente doet 
dat samen met die uit Het Groene 
Hart welke deel uitmaken van de 

Omgevingsraad Schiphol.
De gemeenteraad maakt zich 
zorgen over de verdere afkalving 
van het openbaar vervoer in de 
gemeente in relatie met de verbin-
ding naar o.a. Uithoorn. Vanaf 
januari 2022 een verslechtering 
van de bereikbaarheid van en naar 
De Ronde Venen voor studenten, 
werkenden op Schiphol, de Bloe-

menveiling, in Uithoorn zelf en 
Hoofddorp.
VVD De Ronde Venen presenteert 
haar kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2022. Bij de tien verkiesbare 
leden zit ook ‘vers bloed’ wat in 
bestuurlijke zin een pré kan zijn. De 
huidige fractievoorzitter Bart 
Richter is gekozen tot lijsttrekker.
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Uithoorn – Rond de jaarwisseling 
kunt u bij radiop Rick FM genieten 
van speciale programma’s

Oudejaarsavond 
Vanaf 21.00 uur telt Rick FM af naar 
2022 met het radioprogramma 
‘Verena en Co’. Verena Ratterman 
presenteert met collega’s en gasten 
een avondvullend programma met 
een keuze uit meer dan 50 jaar 
muziek.

Nieuwjaarsdag
Op 1 januari is er een reguliere 
‘Gouden Zaterdag’ met de gebruike-
lijke programma’s van 8.00-23.00 uur.

Zondag 2 januari
Zondag de reguliere programmering 
en ook speciale programma’s. ‘Uit de 
Kunst’, 10.00-11.00 uur. Presentatrice 
Naomi Heidinga interview Ben 
Voorend en Amanda ten Cate over 
de zoektocht naar een volgende 
dorpsdichter. Boek- en SchrijfPlat-
form Uithoorn (BSPU Uithoorn) orga-
niseert deze wedstrijd om nieuw 
talent een kans te geven. Het thema 
voor deze wedstrijd is: “Uithoorn in 
2040.” Stuur uw gedicht uiterlijk op 
de dag van de poëzie, 27 Januari 

2022, naar mailadres: 
dorpsdichteruithoorn@gmail.com

‘Sport & Co terugblik op 2021 dl 2.
Van 11.00 tot 13.00 uur is het 2e deel 
met diverse interviews. Ron Tabeling, 
geboren in Uithoorn. Al op zeer 
jonge leeftijd sloeg hij zijn eerste 
shuttles. Hij behoort nu tot de natio-
nale top en speelt zijn wedstrijden in 
de professionele Deense competitie. 
Dit jaar vertegenwoordigde hij ons 
land ook op de Olympische spelen. 
Ruud van Zwieten. Hij heeft zijn 
eigen judoschool in Sport & Health 
Club Amstelhof en is zelf ook een 
niet onverdienstelijk topsporter. 
Henk de Vries, is een vaste gast in 
onze programma’s met wandeltips 
over bewegen, kleding etc. en heeft 
uiteraard ook een leuke wandeling in 
onze omgeving. De uit Vrouwen-
akker afkomstige Jetze Plat is al jaren 
actief als handbiker en triatlonatleet. 
Winnaar van wereldkampioen-
schappen en paralympische 
medailles. Kudelstaarter Teun Stam 
begon zijn sportieve carrière als 
BMX’er en werd daar wereldkam-
pioen mee. Nu is hij vooral actief als 
rallyrijder bij het Schijf Rally team. 
Meer informatie www.rickfm.nl 

Speciale Rick FM programma’s 
rond jaarwisseling

Uithoorn - De gemeenteraad heeft 
het plan van boer Bos voor de 
verbouwing van zijn boerderij aan 
de Drechtdijk tijdens de gemeente-
raadsvergadering goedgekeurd. De 
historische boerderij, het zomerhuis 
en de stallen mogen omgebouwd 
worden tot veertien kleine koopwo-

ningen en vier vrije sectorwoningen. 
Het bestemmingsplan ligt binnen-
kort ter inzage. Dat was goed nieuws 
voor veehouder Bos en zijn vrouw. 
Zij willen stoppen met hun boerderij 
aan de Drechtdijk. Uitbreiding van 
hun bedrijf is niet mogelijk vanwege 
alle eisen. “We wilden een nieuwe 

Raad akkoord met verbouwing 
boerderij tot woningen

boerderij aan de Amsteldijk-Zuid 
laten bouwen, maar de provincie gaf 
daar geen toestemming voor”, 
vertelt boer Bos. De boerderij uit 
1865 is een familiebedrijf. “Mijn 
vrouw is hier al 58 jaar boerin. Het is 
een ingrijpende beslissing.” Er is 
geen opvolging voor de boerderij 
met een paar honderd koeien en 
verkopen wordt lastig wanneer ook 
de nieuwe eigenaren tegen allerlei 
regels aanlopen en het boerenbe-
drijf niet meer rendabel is. Daarom 
bedacht de boer een creatieve 
oplossing. Met de regeling Ruimte 
voor Ruimte kan dit gerealiseerd 
worden. De monumentale boerderij 
blijft behouden en er komt meer 
woonruimte in het dorp. 

Tegengas
De buurt is minder blij met deze 
invulling. Merel Kolfschoten spreekt 
namens dertien bewoners haar 
zorgen uit. Tijdens de gemeente-
raadsvergadering legt de juriste uit 
dat dit plan juist tegen de regels van 
Ruimte voor Ruimte is. Ook Ans 
Gierman (DUS!) is tegen deze 
plannen. Zij wil het aanzien van de 
Drechtdijk behouden en vindt dat er 
teveel verkeersbewegingen zullen 
komen. Els Gasseling (PvdA) is het 
daarmee eens. “Het is een lastige 
afweging tussen woningen en lande-
lijk gebied, maar het laatste weegt 
het zwaarst. Dit plan is niet passend.” 
Voor André Jansen (CDA) is het 
belang van de nieuwe woningen 
groter, maar hij vraagt zich af of een 
kleiner project wellicht een oplossing 
is. Nick Bergman (VVD) ziet meer 
positieve dan negatieve aspecten 
aan het plan en voor Ferry Hoekstra 
(GB) is het een win-win situatie. “Het 
maatschappelijk belang om starters-
woningen te realiseren weegt 
zwaarder.” Ook Benno van Dam (Ons 
Uithoorn) vindt het goed nieuws 
voor de Kwakelse jongeren, maar is 
bang voor een precedentwerking. 
Wethouder Jan Hazen wijst erop dat 
het dorp De Kwakel qua woning-
bouw op slot zit. “Dit is een kans voor 
starters om in hun eigen dorp een 
woning te vinden. Bovendien wordt 
er een monumentale boerderij 
behouden en voorkomt het verpau-
pering.” Uiteindelijk stemt de 
gemeenteraad met dertien stemmen 
voor en wordt er toestemming 
gegeven verder te gaan met het 
plan. Het bestemmingsplan komt 
binnenkort zes weken ter inzage. 

LEZERSPOST

De gemeente Uithoorn heeft plannen om een woontoren met 74 betaal-
bare woningen te bouwen op de hoek van de Koningin Maximalaan en 
de Laan van Meerwijk. Een tweetal mensen heeft een petitie opgesteld, 
die door 140 personen is getekend. Zie de Nieuwe Meerbode van 22 
december 2021. Het is nogal makkelijk om een petitie te tekenen, als je al 
een huis hebt. Stel dat de bouw van de �at niet doorgaat dan zijn 
woningzoekenden het slachto�er. Zij kunnen helaas in deze kwestie hun 
stem niet laten horen. Om de woningnood in Nederland te bestrijden zijn 
er in zo’n 1 miljoen woningen nodig. Ik besef dat 75 woningen op het 
aantal van 1 miljoen een druppeltje op een gloeiende plaat is, maar er zijn 
in meer gemeenten in Nederland waar door bewoners plannen om te 
bouwen op beschikbare plekken getorpedeerd zijn. Er wordt te veel naar 
eigenbelang gekeken en niet naar het belang van woningzoekenden. Het 
argument om geen toren�ats te bouwen in Uithoorn is dat dit het dorpse 
karakter van Uithoorn zou aantasten. Zijn de �ats in Zijdelwaard langs de 
polder geen aantasting van het dorpse karakter? Ik hoop dat die 74 
woningen gauw gebouwd worden, zodat 74 mensen, gezinnen of echt-
paren een huis kunnen krijgen. Laten we anderen woonruimte gunnen.
Lex van Emden

Woontoren: Makkelijk tegen te zijn 
als je al woning hebt

Uithoorn - Het college van Burge-
meester en Wethouders heeft de 
volgende stap gezet voor de heront-
wikkeling van winkelcentrum 
Amstelplein. Wethouder Jan Hazen: 
‘Deze volgende stap is een samen-
werkingsovereenkomst met Syntrus 
Achmea. In deze overeenkomst 
maken we afspraken over de samen-
werking, de procedure die we gaan 
volgen, de vergoeding van onze 
kosten en niet te vergeten de 
communicatie. Daarnaast staan de 
ruimtelijke uitgangspunten en de 
aandachtspunten voor de verdere 
uitwerking van het plan erin.’ Op 19 
januari buigt de commissie Wonen 
en werken zich over de overeen-
komst. En op 3 februari staat de over-
eenkomst op de agenda van de 
gemeenteraad. 

Wat vindt u van de plannen?

Deze vraag stond in oktober van dit 
jaar centraal. Inwoners konden op 
verschillende manieren laten weten 
wat zij van de plannen voor het 
winkelcentrum vonden; een bijeen-
komst bijwonen en een vragenlijst 
invullen. 95 mensen hebben de 
vragenlijst over het plan ingevuld. 
83% van deze mensen vinden het �jn 
dat het winkelcentrum op de voorge-
stelde manier wordt aangepakt. De 
belangrijkste reden hiervoor? De 74 
betaalbare huurappartementen en 
de modernisering van het winkelcen-
trum. Wethouder Jan Hazen: ‘We 
hebben ook gevraagd wat de 
mensen niet aanspreekt in het plan. 
Op deze vraagt antwoordde 45% dat 
ze niets onaantrekkelijk vinden. 25% 
vindt de slanke woontoren niet 
passend. Het beeld dat de vragenlijst 
laat zien, zagen we ook tijdens de 
goed bezochte online bijeenkomst. 

Al met al een uitslag die ons het 
vertrouwen geeft om de volgende 
stap te zetten.’ 

Het plan in het kort
Syntrus Achmea maakt plannen voor 
een ingrijpende verbouwing van het 
winkelcentrum aan het Amstelplein: 
de leegstaande kantoren gaan plaats 
maken voor 74 appartementen en de 
passage verandert in een modern en 
aantrekkelijk winkelcentrum. 
Wethouder Jan Hazen: ‘Met deze 
verbouwing is een �inke investering 
gemoeid. Het resultaat mag er dan 
ook zijn: een economische impuls 
voor de zittende ondernemers, een 
kwaliteitsimpuls voor het centrum en 
74 betaalbare huurappartementen. 
Precies het type woningen waar in 
Uithoorn behoefte aan is.’ Wilt u meer 
weten over het plan? Kijk dan op 
www.herontwikkelingamstelplein.nl. 

Volgende stap voor Winkelcentrum Amstelplein
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Wilnis - “Wij gaan de voedselbanken 
helpen!” Met deze leus is Jenaplanba-
sisschool Vlinderbos 10 december 
een actie gestart, met de intentie heel 
veel producten op te kunnen halen 
voor de voedselbank. Deze actie sloot 
aan bij het thema van kerst 2021: “Een 
ster voor iedereen”. Dit is ook de titel 
van een prentenboek, waaruit alle 
kinderen werden voorgelezen. We 
spraken over de stelling van dit boek: 
“Iets wordt alleen maar mooier als je 
het deelt met elkaar.” Daarna is samen 
gesproken over de voedselbank. De 
eerste boodschappen stroomden al 
direct de dag erna binnen.

Toch dicht
En toen kwam het bericht dat de 
scholen toch een week eerder de 

deuren zouden gaan sluiten. Gelukkig 
had toen de kerstcommissie al de 
knoop doorgehakt om het kerstfeest 
eerder te gaan vieren en wel op 17 
december. Wat is de dag sfeervol 
begonnen! In alle groepen stonden 
de mooi gedekte tafels klaar, speelde 
stemmige kerstmuziek, werden 
placemats ingekleurd en brandde de 
digitale open haard! Tijdens het 
ontbijt genoten de kinderen zicht-
baar, van het eten en van elkaar. En 
wat zagen zij (en ook de teamleden) 
er allemaal feestelijk uit! Tijdens het 
kerstontbijt is een lipdub opge-
nomen. Zo konden alle kinderen een 
kerstgroet brengen aan de ouders en 
verzorgers en kregen de ouders toch 
een inkijkje in de mooi versierde 
school. 

Toch nog een mooi en warm 
Kerstfeest op Vlinderbos

De Ronde Venen - Een paar weken 
geleden werd bekend dat vanaf 3 
januari de lijn 340 niet meer naar 
Mijdrecht rijdt en de lijn 130 tot aan 
de grens met Uithoorn. De Ronde 
Venen wordt wat OV betreft afge-
sneden van de buurprovincie. Voor de 
ChristenUnie-SGP onacceptabel. 
Velen hebbend de afgelopen weken 
en dagen hier actie op gevoerd, niet 
in de laatste plaats diverse raadsfrac-
ties, de wethouder en de jongeren in 
onze gemeente. Ondertussen heeft 
de ChristenUnie-SGP ook niet stil 
gezeten, maar in alle stilte contact 
gezocht met de verantwoordelijk 
ChristenUnie gedeputeerde Arne 
Schaddelee. “We hebben maar even 
radiostilte betracht” zo geeft fractie-
voorzitter Wim Stam aan. “wetend dat 
het college al in gesprek is met de 
provincies en de OV maatschappijen, 
moet je soms een broedende kip 
even met rust laten. Uiteraard hebben 
we wel onze signalen afgegeven 
onder andere via een tweet over de 

consequenties van dit besluit en 
directe contacten met de gedepu-
teerde. “Gisteren zijn we door de 
gedeputeerde op de hoogte gebracht 
over de uitkomst” vervolgt Stam. 
Hoewel de 340 stil blijft staan in 
Uithoorn en de 130 de eerste 2,5 
maand niet naar het busstation gaat, 
zijn er ook een paar lichtpuntjes te 
noemen. Allereerst rijdt de 130 nu 
door naar de rotonde Guido Gazelle-
laan / Achterbergweg, waar een 
uitstekende aansluiting is met de 347 
en 348 (8 ritten per uur richting 
Amsterdam). Daarnaast is de 
oorspronkelijke termijn van 7 
maanden verkort naar 2,5 maand. 
Ook blijft de lijn 123 wel het bussta-
tion aandoen en is ook de buurtbus 
526 nog een mogelijkheid”.

Verslechteringen
“Toch blijven er een aantal verslechte-
ringen zoals de bereikbaarheid van 
het station Hoofddorp; een ontslui-
ting per trein richting Leiden, Den 

ChristenUnie-SGP blij met ver-
beteringen in voorstel lijn 130

Haag, Rotterdam en verder. “Dat is 
een groot minpunt” geeft Stam toe 
“en daar zullen we ons voor blijven 
inzetten om juist de ontsluiting naar 
het westen en zuiden te verbeteren”. 
We weten dat deze gedeputeerde het 
openbaar vervoer, in combinatie met 
de �ets, een warm hart toedraagt, dus 
blijven we hopen op verbeteringen in 
de toekomst. Uiteraard zullen de 
e�ecten van de pandemie daar wel 
een rol in spelen, maar een goed OV is 
van groot belang om de mobiliteit 
van onze jongeren overeind te 
houden en de hoeveelheid autover-
keer, en daarmee de CO2 uitstoot, 
terug te dringen”, aldus Stam.

Verhalenverteller
Verhalenverteller Peter Faber was 
een succes, hij wist in zijn winterver-
halen de goede toon te tre�en bij de 
verschillende leeftijden. In de onder-
bouw was het een sprookje over een 
land waar nooit sneeuw valt, in de 
bovenbouw over wolven in 
Scandinavië. 
De groepen 3 tot en met 8 hebben 
de dag afgesloten met het maken 
van de traditionele kerststukjes. Met 
een warme oliebol in de hand zijn de 
kinderen begonnen aan de 
vervroegde Kerstvakantie. Kortom: 
wat bijzonder om zo met elkaar dit 
jaar af te sluiten! Ons doel voor de 
voedselbank was om tien kratten te 
vullen. Dit doel is ruim overschreden. 
Wel vijftien volle kratten, twee kerst-
pakketten en �essen frisdrank zijn 
maandag 20 december opgehaald 
door de voedselbank. En daar zijn ze 
trots op!

Actie om woningen te 
verduurzamen nog tot 
1 februari a.s.
De Ronde Venen - In november is gemeente De Ronde Venen weer 
gestart met een grootschalige advies- en inkoopactie voor energiebe-
sparende maatregelen. Deze actie maakt het voor woningeigenaren 
mogelijk om voor een scherpe prijs zonnepanelen of een hybride 
warmtepomp te kopen. Maar ook de cv-installatie te optimaliseren of 
vloerisolatie, spouwmuurisolatie en isolatieglas te plaatsen. Zodat 
woningeigenaren direct de energierekening verlagen. Door de 
aankoop te bundelen, kopen bewoners samen de energiebesparende 
maatregelen bij betrouwbare installateurs in tegen een scherpere prijs. 
Ruim 1.100 inwoners schreven zich dit jaar in voor de actie. Geïnteres-
seerden melden zich aan op www.winstuitjewoning.nl/derondevenen. 
Deze actie geldt tot 1 februari 2022. 

Meeste aanvragen voor zonnepanelen 
Dit jaar ontvingen 390 woningeigenaren o�ertes voor zonnepanelen. 
De zonnepanelen zijn populair omdat de prijzen van zonnepanelen de 
afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Een compleet geïnstalleerd en 
werkend zonne-energiesysteem met 10 zonnepanelen begint al bij € 
3.000,-. Een groot extra voordeel is dat woningeigenaren de btw op de 
aankoop terugkrijgen van de Belastingdienst. Dat scheelt bijna 21% op 
de prijs. Deelnemers van de inkoopactie verdienen de zonnepanelen in 
6 tot 8 jaar terug. Na die tijd hebben zij nog ruim 20 jaar voordeel van 
gratis groene stroom van eigen dak. 

Gemiddeld 20% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen
Eigenaren van huizen die 2 -of meer- isolatiemaatregelen laten 
uitvoeren ontvangen gemiddeld 30% subsidie. De subsidie is beschik-
baar voor spouwmuurisolatie, vloerisolatie, hybride warmtepomp en 
HR++ glas. Het is niet mogelijk zonnepanelen te plaatsen met deze 
subsidie. Voor deelnemers van de inkoopactie wordt de complete 
subsidieaanvraag uit handen genomen. Meer informatie over de subsi-
dieregeling staat op www.winstuitjewoning.nl/subsidie. 

Al 435 woningeigenaren ontvingen onafhankelijk advies aan huis
Tijdens deze adviezen wordt in de spouwmuur en de kruipruimte 
onderzocht welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn. Hierna ontvangen 
de eigenaren een o�erte op maat met de mogelijkheden.

Veilig adviseren én uitvoeren in ‘coronatijd’
De adviezen worden veilig uitgevoerd volgens de regels van het RIVM. 
Overleg vindt plaats buiten de woning en op 1,5 meter afstand. Het 
plaatsen van zonnepanelen en spouwmuurisolatie wordt gedaan vanaf 
de buitenkant van de woning. Vloerisolatie wordt vanuit de kruipruimte 
aangebracht. 

Isolatieglas voor minder tocht en een lagere energierekening
Woningeigenaren met enkel glas of oud dubbel glas plaatsen via de 
inkoopactie ook voordelig HR++ glas. HR++ glas vermindert tocht van 
de ramen en verlaagt de energierekening. Het vervangen van enkel 
glas voor HR++ glas in een hoekwoning kost gemiddeld € 3500,-. Dit 
levert ook direct een besparing op van ongeveer €350,- per jaar. Door 
digitaal de glasmaten aan te leveren ontvangen geïnteresseerden een 
o�erte op maat. Een huisbezoek is hiervoor niet nodig. Kozijnen 
vervangen, inclusief glas, is ook mogelijk via de inkoopactie. 

Flink besparen met spouwmuurisolatie 
Spouwmuurisolatie geeft een huis een dikke warme jas. De woning 
houdt de warmte beter vast. De muren geven binnen minder kou af 
waardoor het minder tocht. Spouwmuurisolatie levert veel op en kost 
relatief weinig. De muren van een tussenwoning zijn vaak al voor € 
900,- volledig geïsoleerd. Spouwmuurisolatie in een tussenwoning 
bespaart gemiddeld € 300,- per jaar. Gemiddeld verdienen deelnemers 
aan de gezamenlijke inkoopactie spouwmuurisolatie binnen 4 jaar 
terug. 

Altijd warme voeten met vloerisolatie 
Met vloerisolatie besparen eigenhuisbezitters energie en wordt de 
woning comfortabeler. Omdat de vloer warmer is, hebben bewoners 
minder last van koude voeten en tocht. Ook voorkomt vloerisolatie 
vochtproblemen en mu�e lucht vanuit de kruipruimte van het huis. 
Vloerisolatie kost gemiddeld tussen de € 1.900,- en € 2.300,-. U bespaart 
gemiddeld tussen de € 125,- en € 200,- per jaar.

Aanmelden kan tot en met 1 februari 2022 via www.
winstuitjewoning.nl/derondevenen 
Gemeente De Ronde Venen helpt met deze actie woningeigenaren de 
energielasten te verlagen én de CO2-uitstoot in de gemeente terug te 
dringen. Vragen over de advies- en inkoopactie? Of hulp nodig met 
aanmelden? Bel dan met de helpdesk van Winst uit je Woning. Dat kan 
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 023 58 36 93 6. 

Blijf op de hoogte van het laatste duurzame nieuws van de gemeente
Schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.





Medio deze maand gaat de 
buurtbus  526 weer rijden tussen 
Uithoorn en Breukelen. De dienst 
werd vorig jaar stop gezet door de 
Corona pandemie. Het interieur 
van de bus is aangepast en veilig 
genoeg bevonden voor het 
vervoer van passagiers.
José de Robles van DUS! volgt de 
vertrokken Ria Zijlstra op als 

wethouder van de gemeente 
Uithoorn. De Robles is al lange tijd 
politiek actief waarvan 11 jaar als 
raadslid.
Volgens burgemeester Pieter 
Heiliegers  hebben de landelijke 
verkiezingen ook gevolgen voor 
de gemeente Uithoorn gelet op de 
genomen wetten en uitvoerende 
regelgeving die ook op Uithoorn 

van toepassing zijn.
De informatieavond voor zonnepa-
nelenactie in Uithoorn/De Kwakel 
is een groot succes geworden. 
Naar aanleiding van deze actie 
kunnen gegadigden voor zonne-
panelen eventueel gebruik maken 
van de gemeentelijke 
Duurzaamheidslening.
Ondanks het feit dat er door de 
Coronapandemie minder vliegver-
keer is ligt het dossier Schiphol 
volgens wethouder Hans Bouma 
zeker niet stil.
De krant van 17 maart biedt een 
fraai overzicht van alle (bouw)
projecten in Uithoorn en De 
Kwakel. In dezelfde uitgave wordt 
uitgebreid stilgestaan bij de 
ontwikkelingen van het dorpscen-
trum en de nieuwbouw in de 
Vinckebuurt.
In de bijlage ‘Lijf & Gezondheid tal 
van artikelen over hoe je in deze 
Coronatijd zoveel mogelijk je 
gezondheid op peil kunt houden 
en een uitgebreide verhandeling 

over het vaccineren met vaccins 
tegen Covid-19.
De wens van José de Robles (D66) 
om eerder wethouder te worden is 
in vervulling gegaan. Toen Ria Zijl-
stra te kennen gaf het wethouder-
schap op te zeggen vanwege een 
verhuizing naar een andere 
gemeente krijg hij die kans. De 
Robles had anders volgend jaar bij 

de gemeenteraadsverkiezingen te 
kennen gegeven dat hij die functie 
ambieerde.
De bekende lingeriezaak Mirande 
Lingerie viert haar 55 jarig bestaan 
in Uithoorn.
De gemeente Uithoorn  biedt 
slachto�ers van de ‘toeslagenaf-
faire’ aanvullende hulp als dat 
noodzakelijk is.

Politie en andere handhavers staan 
klaar om eventuele rellen in 
Uithoorn/De Kwakel e.o. vanwege 
de protesten tegen de corona-
maatregelen en de avondklok het 
hoofd te bieden. Het bleef echter 
rustig op straat. Winkeliers in het 
dorp hebben hun maatregelen al 
getro�en.
Een meerderheid van de gemeen-

teraad kiest op voorhand voor 
woningbouw op de locatie van 
sportvereniging Thamen langs de 
Vuurlijn ten koste van het aldaar 
weelderige groen. In ruil daarvoor 
zou de sportclub moeten 
verhuizen naar de plaats in de 
Legmeer-West waar de aanleg van 
het Legmeerbos is gepland.
Politieke partij CDA in Uithoorn 

vraagt zich af waarom er nog fysiek 
wordt vergaderd door de raad in 
Coronatijd, in plaats van digitaal 
zoals bij veel gemeenten wordt 
gedaan. Bovendien wordt er tot na 
het ingaan van de avondklok 
vergaderd, waardoor de raads-
leden tijdens de ‘verboden’ tijd nog 
naar huis moeten.
De middenpagina van de krant is 
gevuld met prachtige winterfoto’s 
van Uithoorn, De Kwakel en De 
Ronde Venen. Eindelijk een keer 
een sneeuwlandschap en ijs na 
zoveel jaren niets...
Wethouder Ria Zijlstra (DUS!)D 
verlaat de politiek en maakt geen 
deel meer uit van het college van 
B&W. Zij verhuist met haar echtge-
noot naar Doornenburg, gelegen 
tussen Arnhem en Nijmegen. In de 
krant blikt zij terug op 23 jaar 
lokale politiek.
De gemeente gaat door met haal-
baarheids- en vervolgonderzoeken 
van alternatieve woningbouwloca-
ties in De Kwakel. 

Een pak sneeuw en strenge vorst 
hebben een week lang sneeuw- en 
schaatsplezier maar ooi veel 
ongemak veroorzaakt in Uithoor, 
De Kwakel en omstreken.
De gemeente focust op GFT-inza-
meling en een nog betere afval-
scheiding. Dit staat in het nieuwe 
Grondsto�enbeleid 2020-2025, dat 
door de gemeenteraad is 

vastgesteld.
Na de succesvolle acties de afge-
lopen jaren start de gemeente 
Uithoorn weer een zonnepanelen 
actie voor de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel.
Begin april gaan de werkzaam-
heden van start voor de realisatie 
van het nieuwe (groene) verkeers-
plan in het centrum van Uithoorn.
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JANUARI

JAAROVERZICHT2021
Voor de Tweede Kamerverkie-
zingen in maart worden diverse 
stembureauleden en gast-
vrouwen/gastheren gezocht. 
Vanwege extra maatregelen zijn er 
meer deelnemers nodig om de 
verkiezingen in de stembureaus 
ordentelijk en volgens de regels te 
laten verlopen.
De eerste uitgave van de Nieuwe 

Meerbode is tevens voorzien van 
een uitgebreide schoolbijlage over 
het beschikbare onderwijs in de 
regio.
Op het traject Breukelen/Uithoorn 
is lijnbus 130 bij Amstelhoek door 
vandalen bekogeld met stoepte-
gels. Er vallen geen gewonden.
De gemeente Uithoorn opent een 
meldpunt voor benadeelde ouders 

in de toeslaga�aire. De gemeente 
wil de ouders die door de 
problemen getro�en zijn hulp 
aanbieden.
Wat gaat de gemeenteraad 
besluiten over het Legmeerbos? 

Komt het er, of wordt besloten op 
die locatie sportvelden van elders 
te verhuizen en op die vrijge-
komen locatie nieuwbouw van 
woningen te realiseren?
De lokale politiek (VVD) is bezorgd 

over de schades aan bestaande 
woningen, straatmeubilair en 
infrastructuur bij de bouw van het 
appartementencomplex De Rede/
bibliotheek aan de 
Wilhelminakade.

FEBRUARI

MAART
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APRIL

JAAROVERZICHT2021
Karin Wegewijs is de nieuwe 
gemeentesecretaris van Uithoorn 
geworden. Daarvoor was zij afde-
lingshoofd/programmamanager 
van de afdeling Wonen en Werken 
en lid van het managementeam.
De initiatiefnemers van Sportak-
koord Uithoorn willen de inwoners 

‘in beweging’ houden. 
De realisatie van het Verkeersplan 
centrum Uithoorn is o�cieel van 
start gegaan. Wethouder Jan Hazen 
plaatste daartoe het eerste 
bouwhek in de Prinses Irenelaan.
Fractievoorzitter Ans Gierman van 
DUS! waarschuwt het college van 

B&W Uithoorn voor de beleidsnota 
van het bestuur in De Ronde Venen 
inzake de zoekgebieden voor wind-
molens en zonnevelden die tot aan 
de gemeentegrens van Uithoorn 
gaan.
Tennisclub Uithoorn opent het 
seizoen met zeven nieuwe 

gravelbanen.
Omdat de Coronapandemie nog 
steeds niet voorbij is wordt de 
viering van Koningsdag ook dit jaar 
anders dan anders. Iedereen wordt 
aangemoedigd zoveel mogelijk 
thuis te blijven. Er zijn geen festivi-
teiten toegestaan in de openbare 
ruimte.
De gemeente Uithoorn wil samen 

met de inwoners een transitievisie 
voor eind 2021 ontwikkelen voor 
een duurzaam en gasvrij Uithoorn 
in 2050.
De sloop van het oude sport- en 
scholencomplex De Scheg aan de 
Arthur van Schendellaan in 
Uithoorn is in volle gang. Het maakt 
plaats voor een nieuw sportcom-
plex met tevens een buurtcentrum.

MEI

JUNI

In Uithoorn zijn twee Koninklijke 
Onderscheidingen uitgereikt. Ben 
Plasmeijer en Frank Logger waren 
degenen die door burgemeester 
Heiliegers in het zonnetje werden 
gezet. Hen werden door burge-
meester Heiliegers de versierselen 
overhandigd die behoren bij de 
benoeming tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

Marcel van Haren, fractievoorzitter 
van de lokale VVD, verlaat de 
gemeenteraad. Hij verhuist naar 
Soerendonk in Brabant. Hij 
bekleedde die post sinds 2018 en 
was tevens voorzitter van d e 
Commissie Wonen & Werken en 
was lid van de Raadswerkgroep 
Schiphol.
Ondanks de Corona maatregelen 

heeft het Oranjecomité in De 
Kwakel er voor iedereen toch nog 
wat leuks van gemaakt. Een en 
ander met zoveel mogelijk inacht-
neming van de richtlijnen waar in 
verhouding zoveel mogelijk aan 
werd voldaan. Volgend jaar hope-
lijk weer een Koningsdagviering 
als vanouds.
Inwoners zijn tevreden over de 
coronacommunicatie zoals die 
door de gemeen tot nu toe is 
gevoerd.
Het digitale sportcafé, onderdeel 
van het Sportakkoord, stimuleert 
tot het indienen van sportpro-
jecten. De Uithoornse en Kwakelse 
sport, onderwijs, zorg- en welzijns-
aanbieders zijn belangrijke part-
ners in het realiseren van 
initiatieven.
Met een uitgebreide informatie in 
de Nieuwe Meerbode laat de 
gemeente Uithoorn weten op 
velerlei gebieden klaar te staan om 
�nancieel bij te springen in deze 
Coronatijd waar het noodzakelijk 

is. Dat geldt voor inwoners, onder-
nemers en sportverenigingen.
Uithoorn groeit niet alleen in het 
aantal inwoners, maar ook in 
kilo’s... Sportverenigingen en clubs 
zeggen daar graag wat aan te 
willen doen om het meer bewegen 
te bevorderen en daardoor af te 
vallen voor een gezond(er) 
gewicht en leefpatroon.

De Coronapandemie loopt 
gelukkig steeds verder op zijn 
eind. Er mag weer meer. Zo is de 
bibliotheek in Uithoorn weer 
gewoon open om boeken te lezen, 
te ruilen en voor andere culturele 
en leerzame activiteiten. Ook kan 
er een plekje worden gereserveerd 
om bijvoorbeeld te studeren en te 
werken.

De gemeente Uithoorn gaat voor 
ene groene recreatieve zone, diep 
loopt vanaf de Westeinder plassen 
via de Thamerpolder, Legmeer-
West, Vuurlijn en Zijdelmeer naar 
de Amstel. Daarmee verbindt de 
zone de Amstelscheg en de West-
einderscheg met elkaar.
In tegenstelling tot buurgemeente 
De Ronde Venen kiest het college 

van Uithoorn in de kadernota 
2022 (nog) niet voor 
bezuinigingen.
Wethouder Jan Hazen bijt �ink van 
zich af op vragen van het CDA of 
de gemeente wel het nodige 
(�nancieel) doet om sportscholen 
en clubs te ondersteunen tijdens 
de Coronapandemie. 
Deze krant bevat een complete 

EK-bijlage met veel voorspel-
lingen, prijsvraag en een compleet 
overzicht van speeldata in 11 
stadions in verschillende steden 
binnen Europa.
In de bibliotheek in de Dorpsstraat 
in Uithoorn is het Taalhuis 
Uithoorn van start gegaan. Het 
biedt de gemeente taalhulp aan 
laaggeletterde inwoners. Aan het 

Taalhuis werken mee Stichtring 
Tympaan De Baat, de Bibliotheek 
Amstelland en Stichting Pavones.
Uithoorn wil een kunstwerk ter 
gelegenheid van het bestaan van 
200 jaar Uithoorn. Het idee is dit te 
integreren in de toekomstige 
nieuwe rotonde in het centrum 
kruising Koningin Máximalaan/

Laan van Meerwijk/ Thamerlaan.
De politie Amsterdam heeft in een 
boerderij aan de Hoofdweg in De 
Kwakel de grootste drugsvondst 
uit haar geschiedenis gevonden. 
Ruim 3.000 kilo cocaïne met een 
straatwaarde van 195 miljoen euro 
en 11 miljoen euro aan contant 
geld is in beslag genomen.
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JULI

JAAROVERZICHT2021
De gemeente Uithoorn onder-
steunt samen met andere 
bedrijven, politie, OM, FIOD, Belas-
tingdienst en andere overheids-
diensten een campagne tegen 
criminaliteit in de sierteeltsector.
De raad van de gemeente 
Uithoorn heeft de jaarrekening 
2020 goedgekeurd. Dit ondanks 
een tekort van 2,1 miljoen euro, 

dat is aangevuld uit de budgetega-
lisatiereserve (het ‘spaarpotje’ van 
de gemeente).
De daadwerkelijke start van de 
werkzaamheden voor de aanleg 
van de Uithoornlijn (Amsteltram) 
start begin 2022. Vanaf deze zomer 
vinden er al voorbereidende werk-
zaamheden plaats.
Zoals elk jaar het geval is hebben 

ook nu heel veel leerlingen van het 
Alkwin Kollege hun diploma op 
zak.
Leerlingen van de groep 8 van OBS 
De Kajuit varen uit en gaan op weg 

naar de middelbare school. 
De bouw van project De Rede aan 
de Wilhelminakade in Uithoorn 
met al onderdeel de nieuwe biblio-
theek, vordert gestaag.

Tussen woonwijk De Kuil en de 
Vuurlijn/Ringdijk zijn de eerste 
woningen van De Rietkraag opge-
leverd plus acht unieke Cube 
House woningen.

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Atletiek Klub Uithoorn viert haar 
40 jarig bestaan.
De provincie Noord-Holland wil 
‘zon op parkeerplaatsen’ subsidi-
eren en doorgaan met het stimu-
leren van zonnepanelen op school-
daken. Uit onderzoek is gebleken 
dat dit succesvol is.
Buurthuis Ponderosa opent haar 
deuren weer voor diverse activi-
teiten. Tijdens de Corona 

pandemie is het bijna anderhalf 
jaar gesloten geweest.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
de Stelling van Amsterdam zijn 
één UNESCO Werelderfgoed 
geworden: de Hollandse 
Waterlinies.
Twee leden van wielervereniging 
UWTC, t.w. Jetze Plat uit Vrouwen-
akker en Tim de Vries uit Vinkeveen 
nemen deel aan de Paralympische 

Spelen vanaf 24 augustus in Tokyo, 
Japan. Jetze Plat is bovendien een 
van de vlaggendragers tijdens de 
openingsceremonie.
Fotokring Uithoorn viert haar 
50-jarig bestaan. Hert wordt 
gevierd met het uitbrengen van 
een prachtig fotoboek en het 
houden van een expositie in 
november in het gemeentehuis.
AH Jos van den Berg heeft zich als 

hoofdsponsor verbonden aan de 
voetbaljeugd van KDO in De 
Kwakel.
‘Uithoorn voor Elkaar’ heeft een 
complete inleg(bewaar)krant in de 
Nieuwe Meerbode met wetens-
waardigheden over maatschappe-
lijke ontwikkelingen, wonen, 
werken, recreëren, gezondheid, 
activiteiten voor kinderen en 
jongeren, hulp bij �nanciën, 

ondersteuning voor ouderen, 
mantelzorg, juridische zaken 
enzovoort.
Volgens het CDA in Uithoorn is het 
tijd voor nieuw beleid in het kader 
van de woningnood in de 
gemeente. Het beschikbaar stellen 
van woonruimte en nieuwbouw, 
met name voorrang geven aan 
eigen inwoners en starters is 
daarbij het hoofdthema.

Stichting De Zonnebloem 
Uithoorn/Amstelhoek bestaat 
vijftig jaar en heeft dit met een 
geslaagde viering herdacht.
Jetze Plat, lid van UWTC en woon-
achtig in Vrouwenakker, heeft op 

de Paralympische Spelen in Tokio 
drie keer een gouden medaille 
gewonnen.
De Kwakel viert haar 445 jarig(!) 
bestaan als dorp en viert dit met 
het uitbrengen van een eigen vlag 

en banier.
Winkelcentrum Amstelplein 
bestaat deze maand 30 jaar en 
viert dit met allerlei aantrekkelijke 
acties voor jong en oud. Met een 
kassabonnenactie kunnen fantasti-

sche prijzen worden gewonnen.
Het nieuwe multifunctionele 
buurtgebouw in de wijk Thamerdal 
achter het schoolgebouw Het 
Duet, is door wethouder Bouma 
o�cieel geopend en heeft de 
naam De Kuyper gekregen.
Aan de Dwarsweg in De Kwakel 
wordt in de vorm van een apparte-
mentsgebouw huisvesting gereali-

seerd voor 200 arbeidsmigranten 
die allen werken bij de lokale 
glastuinbouwbedrijven.
Op de dag dat winkelcentrum 
Amstelplein precies 30 jaar 
bestaat, zijnde 25 september, 
verzorgt wethouder Jan Hazen de 
trekking van 104 prijzen als resul-
taat van de kassabonnenactie voor 
dit feestelijke gebeuren.
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OKTOBER

JAAROVERZICHT2021
De start voor de herinrichting van 
het dorpshart in De Kwakel is tot 
nader bericht uitgesteld.
In de senioren�at Thamerhaege 
aan de Beellaan wil de gemeente 
een GFT-container op de stoep vlak 
voor de ingang plaatsen. Dit tot 
grote ergernis van de bewoners die 
er met hun rollator en scootmobiel 
dan niet meer langs kunnen. Ze 

zijn een handtekeningenactie 
gestart om de GFT-container naar 
een andere locatie te verplaatsen.
Langs de Wilhelminakade en in de 
Julianalaan in Uithoorn zijn bloem-
bakken geplaatst om snelheidsdui-
vels de kans te ontnemen daar te 
hard te rijden.
Woningbouw op het sportcomplex 
van Thamen honk- en softbal en 

jeu-de-boules vereniging Boule 
Union aan de Vuurlijn, is volgens 
B&W gezien de huidige kaders niet 
mogelijk waardoor er vanaf wordt 
gezien. De bedoeling was deze 
verenigingen naar de Legmeer te 
verplaatsen, maar dat komt dan 
weer in de knel met de realisatie 
van het geplande Legmeerbos.
In de recent gebouwde woonwijk 
De Rietkraag in De Kwakel zijn 
twee nieuwe straatnamen onthuld, 
t.w. de Anemoonlaan en het Ut 
Hanenpad. Beide namen zijn histo-
risch onderbouwd uit het verleden.
Arie Dekkers (94) en zijn echtge-
note Rina Dekkers-Sterkenburg 
(95) vieren in het Hoge Hhun 
70-jarig huwelijk: platina! Burge-
meester Pieter Heiliegers bezocht 
het echtpaar om hen te feliciteren 
met dit unieke huwelijksjubileum.
De gemeente Uithoorn neemt deel 
aan de landelijke Week van de 
Veiligheid, waarin samen met de 
veiligheidspartners, ondernemers 
en inwoners aandacht wordt 

gevraagd voor de verschillende 
vormen van onveiligheid en onder-
mijnende criminaliteit.
Er zijn vergaande plannen voor een 
ingrijpende renovatie van Winkel-
centrum Amstelplein.
Er wordt volop gewerkt aan de 
nieuwe verkeersstructuur in het 
centrum van Uithoorn. Het verkeer 

ondervindt daarvan de nodige 
hinder en sommige bezoekers die 
het winkelcentrum bezoeken 
moeten omrijden. Onbekenden 
verdwalen in de Meerwijk of in het 
industriegebied om de plaats weer 
uit te komen richting hun bestem-
ming. Helemaal als ook de N201 
wordt afgesloten voor onderhoud. 

NOVEMBER

DECEMBER

De politieke partij Ons Uithoorn 
met als fractievoorzitter Menno 
van Dam, stopt voor de gemeente-
raadsverkiezingen in 2022 met de 
lokale politiek. Voornaamste reden 
is dat er onvoldoende politiek 
gemotiveerde mensen zijn die bij 

de partij op de kieslijst willen 
staan.
De Kwakelse Veiling heeft een 
recordopbrengst van 38.302 euro 
opgeleverd.
Het CDA Uithoorn-De Kwakel wil 
de hondenbelasting afscha�en, 

wat al jaren op het verlanglijstje 
staat. Deze vorm van belasting is 
uit de tijd. Tijdens de begrotings-
vergadering wil het college �ks 
bezuinigen op sport, cultuur, 
welzijn en armoedebeleid. Er 
wordt 210.000 euro bezuinigd op 

de gemeentelijke dienstverlening.
Scouting Admiralengroep 
Uithoorn is samen met het college 
van Burgemeester en Wethouders 
voornemens om een nieuw club-
huis in het Libellebos te realiseren.
De gemeenteraad is het eens 
geworden over het feit dat de 
sportvereniging Thamen aan de 
Vuurlijn blijft en kan beginnen met 
de renovatie van het clubhuis en 
de velden.

Ook politieke partij !Durf neemt 
geen deel aan de gemeenteraads-
verkiezingen volgend jaar, onder 
andere door gebrek aan nieuwe 
kandidaten op de verkiezingslijst.
Tijdens de algemene ledenverga-
dering van politieke partij DUS! is 
Judith Beuse unaniem tot lijst-
trekker gekozen voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart 2022. 
Zij was al sinds 2018 raadslid voor 
de partij.

De fractie van politieke partij DUS! 
heeft tijdens een recente raadsver-
gadering een meerderheid van de 
raad meegekregen om ook in 
Uithoorn de zelfwoonplicht voor 
koopwoningen in te voeren. Het 
college van B&W gaat hiervoor een 
onderzoek instellen.
De voorbereidende werkzaam-
heden voor de komst van de 
Amstellijn (de tramlijn van Amstel-
veen-West naar Uithoorn), met de 

aanleg waarmee in februari 2022 
wordt begonnen, zorgen voor 
talrijke omleidingsroutes voor het 
verkeer. Samen met de herinrich-
ting van het wegennet in dorps-
centrum zorgt dit voor de nodige 
overlast voor het gemotoriseerde 
en �etsverkeer.
Op 12 december wordt het Hoog-
waardig Openbaar Vervoer tracé 
Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol-Zuid-
Hoofddorp naar Haarlem v.v. 

(HOVASZ) in gebruik genomen. 
Het busstation Uithoorn wordt het 
begin- en eindpunt van de meeste 
bussen, met uitzondering van de 
lijnen 123, 130 en 149 die door-
rijden naar Woerden en Breukelen. 
Lijn 340 bijvoorbeeld rijdt dan ook 
niet meer door naar Mijdrecht, 
maar heeft zijn begin- en eindpunt 
bij Uithoorn busstation.
Oudere inwoners die voor een 
boosterprik naar een locatie 
moeten en zelf geen vervoer er 
naartoe hebben of niet kunnen 
vanwege minder validiteit, kunnen 
gebruik maken van de ANWB 
AutoMaatje voor vervoer vanaf 
huis naar de vaccinatielocatie en 
weer terug. Met een vrijwillige 
chau�eur uit de buurt tegen 30 
cent/km.
Het CDA Uithoorn/De Kwakel 
presenteert haar kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2022.
Van eind november tot half 
december staat een “GGD-testunit” 

op het Zijdelwaardplein. Bewoners 
van de gemeente Uithoorn met 
(lichte) klachten kunnen zich daar 
laten testen op corona. Zonder 
afspraak, gratis én dicht bij huis.
Het cameratoezicht op het bussta-
tion in Uithoorn blijft in functie om 
mogelijk overlast op het bussta-
tion, zoals dit in 2020 het geval 
was, blijvend te monitoren en de 
veiligheid te waarborgen.
Na bijna 25 jaar vrijwilliger te zijn 

geweest bij Hospice ThamerThuis, 
neemt Tonny Oostendien afscheid. 
Zij heeft de leeftijd van 75 jaar 
bereikt en moet vanwege de regel-
geving haar werk als vrijwilliger 
beëindigen.
Buurtbeheer Centrum Uithoorn 
organiseert net zoals in 2020 weer 
een lichtjesfeest, waaraan bewo-
ners kunnen deelnemen door hun 
tuinen en/of balkon tijdens de 
kerstperiode feestelijk te verlichten.
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Kerstman en Kerstelfje verblijden bewoners met 
een warme boodschap en kerstliederen

Uithoorn - Afgelopen woensdag was 
het zover; de Kerstman en het 
Kerstel�e liepen al zingend door het 
Centrum van Uithoorn. Het liefst had 
Buurtbeheer Uithoorn Centrum 
andere gezellige kerstactiviteiten 
georganiseerd, maar wederom was 
dit vanwege de Covid-19 beper-
kingen niet mogelijk. Gelukkig lieten 
de Kerstman en het Kerstel�e het 
niet afweten. Bij verschillende 
woningen werd er aangebeld om de 
bewoner(s) een hart onder de riem te 
steken, een kerstster te geven, een 
kort praatje te maken en uiteraard 
ook toe te zingen. Een aantal bewo-
ners was echt geroerd en helemaal 
beduusd dat er aan hen werd 
gedacht. Ook stonden een aantal 
kinderen al bij het raam te wachten 
totdat de Kerstman langs zou lopen. 
Met veel enthousiasme gingen zij 
met het Kerstel�e en de Kerstman op 
de foto. Mooi dat we in deze donkere 
dagen toch met elkaar de omgeving 
feestelijk verlichten en oog hebben 
voor elkaar. 
Ook stond het uitreiken van de 
wisselbokalen voor mooist verlichte 
tuin én mooist verlichte straat op het 
programma. Allereerst werd op de 
Thamerlaan gestopt bij een prachtig 
versierde tuin, opgesierd met een 
geweldig verlichte �ets, waar je echt 
even bij stil gaat staan. Deze 
bewoner scheen de �ets als 
opknapper van de buurman te 
hebben gekregen en heeft er op 
deze manier een ‘verlichte’ draai aan 
gegeven. De bewoner nam vol 
enthousiasme de wisselbokaal en de 

waardebon twv Euro 50,- van 
DuoPlant in ontvangst. De mooist 
verlichte straat was eigenlijk het 
mooist verlichte appartementen-
complex:  De Regentes en De Admi-
raal aan de Wilhelminakade. Bijna 
alle balkons zijn daar vrolijk verlicht  
en geven op die manier de kade een 
schitterend aanzien. Zij ontvingen 
uit handen van de Kerstman de 
wisselbokaal voor mooist verlichte 
straat en alle bewoners kregen ook 
een kerstster uitgereikt namens 
DuoPlant.  Buurtbeheer Uithoorn 
Centrum, Initiatievenfonds Uithoorn 
en DuoPlant kijken met dankbaar-
heid terug op deze hartverwar-
mende avond waar ze menig 
bewoner hebben kunnen verrassen 
met een bezoekje van de Kerstman 
en Kerstel�e. 

Foto’s: VLN Nieuws - Laurens Niezen

Verlichte stoet in donkere dagen
Uithoorn - Vanavond reed een bont 
verlichte stoet met auto’s door Aals-
meer, Uithoorn en Kudelstaart. Een 
beetje licht tijdens deze donkere 
dagen was het idee achter deze 

rondrit. Vorig jaar was de eerste 
editie met ongeveer acht versierde 
auto’s. ‘Eentje begon met lampjes en 
toen gingen we dat met meer doen. 
Een van de meiden zei dat het 

misschien leuk was om langs de 
ouderen te rijden. En zo is het tot 
stand gekomen,’ aldus een van de 
organisatoren. Dit jaar werd het 
uitgebreid naar 25 tot 30 auto’s. Ook 
dit jaar kregen de deelnemers posi-
tieve en enthousiaste reacties.





V O O R  H E T  N I E U W E  J A A RBeste WENSEN

Beste wensen van...
Ed Dohle

VVD De Ronde Venen

2021 Is, eigenlijk zoals de meeste jaren, 
weer bijzonder geweest. Uiteraard bij-
zonder door onder andere de instabiele 
corona pandemie. De hele gemeenschap, 
zowel landelijk, maar ook in onze gemeen-
te is verdeeld over hoe de pandemie te 
bestrijden, wel of geen vaccinatie etc... Dat 
heeft mij toch wel zorgen gebaard en dat 
doet het nog. Het lijkt er op dat we meer 
tegenover elkaar staan dan naast elkaar.

Politiek gezien zijn er veel vergaderingen 
geweest die uiteindelijk belangrijke be-
sluiten hebben opgeleverd. De energie-
transitie was een hele belangrijke. Ook hier 
leek het er op dat er maar twee partijen 
waren: je was voor of tegen windmolens. 
Mijn partij de VVD heeft hier enorm veel 
tijd in gestoken om met de kennis die we 
hebben, beperkt of niet, met onze visie het 

juiste besluit te nemen, dus geen windmo-
lens in onze mooie gemeente.

Privé gezien hebben mijn vrouw en ik ge-
noten van onder andere lekker varen op 
onze mooie Vinkeveense Plassen, reisje 
naar Schotland, elke dag wandelen met 
de honden en genoten van etentjes met 
onze kinderen en kleinkinderen. 

Zakelijk hebben we hard gewerkt in ons 
assurantiekantoor om ons familiebedrijf 
weer een stap verder te brengen.

Ik spreek de hoop uit dat we volgend jaar 
als dorpsgenoten, landelijk en Europees 
minder rechtlijnig tegenover elkaar staan, 
maar dat we meer luisteren naar elkaars 
standpunten, welke dat dan ook zijn en we 
de pandemie samen overwinnen.

Ik wens iedereen een gezond, veilig en 
succesvol 2022 toe.

Beste wensen van...
Esther Grondijs

PvdA-GroenLinks 
De Ronde Venen

Een gelukkig nieuw woonjaar!
Het is prettig wonen in De Ronde Venen. 
Ook in onze gemeente heeft de gekte op 
de huizenmarkt toegeslagen. Over de 
precieze oorzaken kan men twisten, vast-
staat dat wij voor een enorme bouwop-
gave staan. De grootste uitdaging zit in 
betaalbare woningen bouwen die ook op 
de lange termijn betaalbaar blijven. Me-
nige sociale koopwoning krijgt na verloop 
van tijd een “normale” marktwaarde. De 
oplossing ligt voor de hand: betaalbare 
huurwoningen bouwen voor jong en oud. 

De vraag is alleen hoe we vorm kunnen 
geven aan deze bouwopgave. De ambi-
tie is om vóór het jaar 2040 maar liefst 
4.800 nieuwe woningen in De Ronde Ve-
nen te bouwen. Waar? Een nieuwe kern 

ter grootte van Leidse Rijn? Of bij iedere 
kern een nieuwe wijk? Dit vraagt visie. 
Naar mijn idee ligt hier een sleutelrol voor 
de woningbouwverenigingen. Gewoon 
weer terug naar waar deze oorspronke-
lijk voor bedoeld zijn. Plannen bedenken 
en bouwen voor mensen die niet in staat 
zijn om zelfstandig een woning te kopen 
of te huren op deze idiote markt. Sinds 
de verhuurdershe�  ng in 2013 pakken de 
woningcorporaties hun rol echter onvol-
doende op.

Vorig jaar maakte “onze” Woningstichting 
GroenWest €13,3 miljoen verhuurders-
he�  ng over aan het rijk en realiseerde zij 
slechts 85 nieuwe woningen, waarvan 16 
in De Ronde Venen. Dat schiet niet op. Op-
he� en die verhuurdershe�  ng dus. 

Belangrijk is ook dat de gemeente, de pro-
vincie en het rijk één visie hebben, waar-
door woningcorporaties en investeerders 
duidelijkheid krijgen. Zonder eigenaar te 
worden van de grond is het voor Groen-
West ook lastig plannen maken. Maar de 
gemeente neemt geen grondposities in. 
Bovendien wil GroenWest alleen maar 
een “sociale prijs” voor beschikbare grond 
betalen. Daarnaast hikt de gemeente aan 
tegen de kosten van de infrastructuur. Ja, 
zo blijven we elkaar maar aankijken.

In ambities kun je niet wonen… Ik wens 
alle inwoners die willen verhuizen naar een 
betaalbare woning voor 2022 een over-
heid én woningbouwvereniging toe met 
lef om te investeren en stappen in hun 
richting te nemen. 

Beste wensen van...
Meindert Brunia

D66 De Ronde Venen 

Geduld is een schone zaak!
Voor het 2e achtereenvolgende jaar 
dwingt Covid-19 ons tot bezinning. Voor 
het 2e achtereenvolgende jaar zijn de 
vooruitzichten voor het nieuwe jaar on-
gewis. Veel hangt af of er nog meer nieuwe 
en gevaarlijke varianten van het virus op-
duiken. We kunnen alleen hopen, dat in 
2022 de beperkingen minder lang zullen 
duren dan in het afgelopen jaar.

Zo’n hele of halve lockdown vraagt veel 
van ons geduld. Zelf heb ik noodgedwon-
gen als kind al geleerd om geduld te heb-
ben. Ik kreeg namelijk te maken met een 
heupvergroeiing en destijds was de enige 
remedie daarvoor ‘rust’. Daarom heb ik van 
mijn 8e tot mijn 11e jaar op bed moeten 
doorbrengen, met aan mijn linkerbeen 
een zwaar gewicht. Toen heb ik geleerd 

geduldig te zijn. En meer nog: ik heb ge-
leerd, dat ongeduld niets oplevert dan te-
leurstelling en frustratie.

In de huidige tijd is geduld een moeilijke 
zaak. We leven immers in een instant-
maatschappij, waarin we menen dat onze 
behoeften onmiddellijk moeten worden 
bevredigd en geen uitstel dulden. En inder-
daad hebben we bijna alles direct binnen 
handbereik. Webwinkels leveren binnen 
24 uur en maaltijdbezorgers binnen een 
half uur. Dat vinden we normaal. Ergens 
op moeten wachten vinden we oneerlijk 
en een kwestie van een slechte organisa-
tie. We geloven in ‘quick � xes’, in simpele 
en snelle oplossingen, ook als problemen 
ingewikkeld zijn. En we zijn teleurgesteld 
wanneer die oplossingen er niet zijn, of 
niet blijken te werken. De gemeente of de 

politiek is dan vaak de zondaar. Als raads-
lid krijg ik daarover met enige regelmaat 
commentaar.

Ik wens daarom alle lezers in 2022 veel ge-
duld toe. Of, zoals een � losoof het onlangs 
formuleerde, de moed om het ongemak 
vol te houden.

Beste wensen van...
Nico de Dood
CDA De Ronde Venen

Na zowat 12 jaar als volksvertegenwoor-
diger in de raad van de ronde venen de 
agrariërs en ondernemers te mogen ver-
tegenwoordigen stop ik per maart 2022.
Ik wil allereerst al degenen bedanken die 
het vertrouwen in mij gegeven hebben 
met hun stem al die jaren. Ik heb me al-
tijd zo goed mogelijk ingezet voor de be-
langen van de agrariërs en ondernemers. 
Op sommige punten was ik het niet altijd 
eens met mijn fractie zoals het IRP en de 
verhoging OZB niet woningen, dat moet 
kunnen, we vertegenwoordigen nou een-
maal soms andere belangen. De corona 
pandemie was dit jaar voor iedereen weer 
zwaar , maar we gaan ook deze pandemie 
overwinnen. Gezamenlijk kunnen we dat! 
Voor agrariërs en ondernemers was vooral 
het stikstofbeleid een zware strijd, ook dit 
jaar weer. Men moet zich meer realiseren 

dat de agrarische sector de enige is die sind 
jaar en dag een kringloop heeft op eigen 
bedrijf wat leidt tot het duurzaam leveren 
van het eindproduct. Voor 2022 moet hier 
wel een oplossing voor komen met respect 
voor de vergunde situatie van de agrariërs, 
zie motie.

Ik wens iedereen natuur een GEZOND en 
gelukkig 2202 en we gaan mekaar ont-
moeten.

dat de agrarische sector de enige is die sind 
jaar en dag een kringloop heeft op eigen 
bedrijf wat leidt tot het duurzaam leveren 
van het eindproduct. Voor 2022 moet hier 
wel een oplossing voor komen met respect 
voor de vergunde situatie van de agrariërs, 
zie motie.

Ik wens iedereen natuur een GEZOND en 
gelukkig 2202 en we gaan mekaar ont-
moeten.



Beste wensen van...
Michel 

van Dijkman 
VVD De Ronde Venen

2021 Was een speciaal jaar. Met name de 
corona pandemie had ons leven, maar ook 
ons land aardig in de tang. Laten we hopen 
dat we deze tijd snel achter ons kunnen 
laten. De mens heeft al eens bewezen dat 
zij de hoogste bergen kunnen beklimmen 
en door de diepste dalen kunnen gaan.

Binnen de Ronde Venen hebben we hard 
gewerkt aan het sociale domein en heb-
ben we � ink wat bereikt. Maar dat bete-
kent niet dat we er al zijn. Op het gebied 
van jeugdzorg, WMO maar ook het aantal 
personen die in de bijstand zitten moeten 
we nog � inke stappen maken. Deze on-
derwerpen hebben dan ook de aandacht 
van iedereen die hier mee te maken heeft.

Op het gebied van sport zijn er veel zaken 
die onder onze aandacht zijn en blijven. 

Wij hebben afgelopen jaar een positieve 
ontwikkeling bereikt bij Argon, CSW maar 
ook bij de tennisverenigingen in Mijdrecht.

Zo trachten wij ieders belangen te verte-
genwoordigen. De VVD zal ook het komen-
de jaar weer tot uw dienst zijn. Uiteraard 
kunt u contact met mij op nemen indien 
u met uw vragen blijft zitten. Gezamenlijk 
zullen wij proberen het op te lossen.

Ik wil iedereen binnen de Ronde Venen een 
heel goed en gezond 2022 wensen.

Beste wensen van...
Coos Brouwer

CDA De Ronde Venen

Net als elke jaar is de kerstperiode voor 
mij een moment van evaluatie. Stil staan 
bij wat er was en kijken naar wat er gaat 
komen en misschien gelijk maar iets doen 
aan zelfre� ectie. Want dat is nooit verkeerd 
! Ik hoop dat een ieder hier de tijd voor 
zal nemen. Met uw goedvinden neem ik 
hiervast een voorschot op. Omdat nu ik dit 
schrijf ik eigenlijk besef dat wij het in Ne-
derland en zeker in de gemeente De Ronde 
Venen het eigenlijk best goed hebben en 
dat we hiervoor best dankbaar mogen zijn, 
ondanks alle corona maatregelen. Ik roep 
u op, spreek uw dankbaarheid naar elkaar 
uit. U zult zien dit werkt ! 

Ik wens een ieder gezegende kersdagen 
en een gelukkig, gezond, veilig maar zeker 
een sportief 2022 toe. 

Beste wensen van...
Ria de Korte
CDA De Ronde Venen

Voor iedereen was het een bijzonder coro-
najaar. Voor mij betekende het veel online 
vergaderen als CDA-raadslid en veel online 
les geven aan verpleegkundigen. Jonge 
studenten verpleegkunde die extreem 
vaak te maken hadden met overlijden van 
patiënten in verpleeghuis, wijkverpleging 
en ziekenhuis. Onzekerheid of zij ook als 
student een vaccinatie kregen. Ik ben 
enorm trots op al die jonge verpleegkun-
digen die voor dit vak hebben gekozen en 
in deze moeilijke tijd zich zo goed staande 
wisten te houden. Zij hebben applaus ge-
had, maar helaas krijgen zij nu meer en 
meer te maken met agressie. Soms denk 
ik, waar span ik mij nog voor in? Veel ver-
pleegkundigen verlaten al na 2 jaar het 
mooie vak. Helaas is het besef er nog te 
weinig dat onze economie bijna plat ligt 
omdat er te weinig van deze verpleegkun-
dige en verzorgende helden zijn. Laten we 
meer onze dankbaarheid aan hen tonen, 
dan kunnen zij het beter volhouden. Als 
gemeenteraadslid en ook landelijk bij de 
CDA verpleegkundigen en verzorgenden 
probeer ik mijn steentje bij te dragen aan 
betere omstandigheden voor de zorgver-
leners. 

Ik hoop dat iedereen in het nieuwe jaar 
meer dankbaar dan boos is, dan wordt de 
wereld daar een stukje beter van. 

Beste wensen van...
Carla Dijkman

VVD De Ronde Venen

Er is weer een jaar voorbij en ik ben inmid-
dels bijna anderhalf jaar raadslid. Het is 
interessants om middels deze functie onze 
gemeente beter te leren kennen. Ook con-
stateer ik dat er heel veel speelt en het be-
sturen van een gemeente een omvattende 
taak is. Denk maar bijvoorbeeld aan het 
groenonderhoud, veiligheid en woning-
bouw. Tevens heeft het chippen van de 
container, afgelopen najaar, de gemoede-
ren beroert. Het is daarom verstandig om 
de vele zaken die in de gemeente spelen 
te volgen, zodat u een goed oordeel kunt 
vormen en een weloverwogen stem bij 
de aankomende gemeenteraadsverkie-
zingen kunt uitbrengen.

Ik wens u allen hele � jne kerstdagen en 
hopelijk een nieuw jaar zonder al te veel 
beperkingen.

Wij hebben afgelopen jaar een positieve 
ontwikkeling bereikt bij Argon, CSW maar 
ook bij de tennisverenigingen in Mijdrecht.

Zo trachten wij ieders belangen te verte-
genwoordigen. De VVD zal ook het komen-
de jaar weer tot uw dienst zijn. Uiteraard 
kunt u contact met mij op nemen indien 
u met uw vragen blijft zitten. Gezamenlijk 
zullen wij proberen het op te lossen.

Ik wil iedereen binnen de Ronde Venen een 
heel goed en gezond 2022 wensen.



Beste wensen van...
Ernst Schreurs

PvdA/GroenLinks 
De Ronde Venen

Vinkeveen, volle maan  
Op de steiger slaapt een reiger
die het liefst in het water had gestaan. 
Maar het vriest dat het kraakt en de winter 
heeft een splinternieuwe 
spiegelvloer van ijs voor ons gemaakt.

Dus ik weet, morgenvroeg klinken slagen 
langs de kragen
Want het ijs is morgen zeker sterk genoeg
Voor een tocht langs het riet, 
rijden schaatsen langs de plaatsen
Waar je anders roei- en motorbootjes ziet...

Uit deze prachtige regels van Angela 
Groothuizen spreekt hoop en overtuiging. 
Ze weet het zeker..., morgen kunnen we 
schaatsen. Hoop en overtuiging is wat we   
nodig hebben in deze moeilijke tijd. 

2021 ligt bijna achter ons dus richten we 
onze blik op het volgend jaar. In elk geval 
wordt 2022 politiek gezien, een bijzonder 
jaar, een verkiezingsjaar. Met enthousias-
me zal ik mij weer inzetten om een positie-
ve en inspirerende bijdrage te leveren aan 
het besturen van onze mooie gemeente. 
Er staat veel te gebeuren. Misschien wel 
een besluit over een nieuwe landijsbaan. 
Maar veel belangrijker; besluiten over o.a. 
klimaat, verkeersveiligheid en (wat mij be-
treft vooral sociale) woningbouw.

Het is natuurlijk niet voor niets dat ik voor 
deze nieuwjaarswens de dichtregels van 
Angela Groothuizen over Vinkeveen heb 
gekozen. Volgend jaar gaan we ingrijpen-
de besluiten nemen over het centrum van 
Vinkeveen. Mijn insteek zal daarbij zijn; 
geen doorsteek tussen Julianalaan en 

Kerklaan met afbraak van woningen, niet 
het hele oude centrum op de schop, niet 
meer sluipverkeer, wel het verbeteren van 
de verkeersveiligheid.

Morgen is het ijs zeker sterk genoeg…Om 
die hoop en overtuiging te behouden heb-
ben we elkaar nodig, moeten we elkaar 
helpen. Ieder op zijn of haar manier. Samen 
kunnen we, ondanks alle coronaperikelen, 
van 2022 een � jn en goed jaar maken. 

Ik wens iedereen daarbij veel geluk, liefde 
en gezondheid toe.

De wereld heeft de afgelopen twee jaar 
een ongekende crisis meegemaakt. De co-
ronapandemie is in de eerste plaats een 
gezondheidscrisis, met grote gevolgen 
voor de direct getro� enen en hun naas-
ten. De gevolgen van de coronacrisis en de 
maatregelen die daar uit voortvloeien zijn 
inmiddels vele malen erger. 2022 zal dan 
ook geen gemakkelijk jaar worden, met 
hopelijk licht aan het eind van de tunnel.  
Politiek gezien ligt er een enerverend jaar 
achter ons. De landelijke overheid schuift 
problemen door naar de lokale politiek. 
Door tekorten op de jeugdzorg komt onze 
gemeente jaar in jaar uit miljoenen tekort. 
Met als absoluut dieptepunt de OZB ver-
hoging voor onze ondernemers. RVB heeft 
alternatieven aangedragen m.b.t. hoe het 
beter kan, maar hier wordt niet naar ge-
luisterd. Als grootste oppositiepartij blij-
ven wij ons inzetten voor onze inwoners 
en ondernemers. In maart 2022 vinden 
de gemeenteraadsverkiezingen plaats, 
wij willen de grootste partij worden in de 
gemeenteraad en een bijdrage leveren 
aan het gemeentebestuur. Onze manier 
van politiek bedrijven is van de nuchtere 
soort. RVB is niet links, niet rechts, maar 
een echte lokale partij met oplossingsge-
richte “ombudspolitiek” die opkomt voor 
de belangen van de eigen inwoners. Wij 
stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: 
wat is het beste voor onze inwoners? 

Wij wensen voor onze inwoners
-  De invoering van een lokaal referendum, 

alleen dan praten inwoners echt mee. 
- Meer bouwen! Passende huisvesting 

voor jong en oud waarbij eigen inwoners 
voorrang krijgen bij nieuwbouwwonin-
gen en het toewijzen van huurwonin-
gen. 

- Geen windturbines in de gemeente en 

niet gedwongen van het aardgas af. 
Dure en onverstandige afvalplannen in 
de afvalbak, inwoners gaan niet betalen 
per leging of per kilo. 

- Zorg en ondersteuning op maat, waar-
bij de kosten voor de gemeente streng 
moeten worden bewaakt zodat geld dat 
voor de zorg is bestemd, daadwerkelijk 
naar de zorg gaat. 

- Een beter groenonderhoud en onveilige 
(verkeer)situaties moeten worden aan-
gepakt. 

Het afgelopen jaar hebben wij veel tijd 
gestoken in contact met inwoners met als 
doel te weten wat er leeft in de woon- en 
leefomgeving. De komende periode zal 
ons lokale geluid nog sterker worden. Als 
inwonerspartij hebben wij samen met 
onze inwoners veel successen geboekt. 
Recent de meest aansprekende: geen 
windturbines in onze mooie gemeente. 
Ook In het nieuwe jaar gaan wij aan de 
slag met zaken die voor onze inwoners 
belangrijk zijn. 

Tot slot wens ik namens Ronde Venen Be-
lang alle inwoners van onze gemeente een 
gelukkig, maar bovenal gezond 2022. Ik 
wens dat we de kracht hebben om deze 
bijzondere tijd samen te doorstaan en we 
weer snel terug kunnen keren naar het 
oude normaal! 

Ronde Venen Belang staat naast je! 

Beste wensen van...
Yvonne 

van den Heerik
Ronde Venen Belang

Het was weer een turbulent jaar, 2021!
Covid heeft zijn stempel op ieders 
leven gezet, en het lijkt er voorlopig 
niet op dat dat binnenkort een einde 
neemt.

Voor een ieder van ons hoop ik dat 
2022 een beter jaar wordt; een jaar 
waarin het gewone leven weer kan 
worden opgepakt, en ik wens u en uw 
dierbaren dan ook een goed en ge-
zond 2022 toe.

Ik zal mij ook volgend jaar weer inzet-
ten om te proberen de gezamenlijke 
belangen van u, inwoners, te behar-
tigen waar en wanneer dat maar mo-
gelijk is ,tezamen met alle anderen van 
onze fractie van Ronde Venen Belang, 
zodat u weet dat er naar u wordt ge-
luisterd!

Beste wensen van...
Maarten 

van der Greft
Ronde Venen Belang

V O O R  H E T  N I E U W E  J A A RBeste WENSEN

Beste wensen van...
Erik de Haan
Ronde Venen Belang

Voor alle inwoners van De Ronde Venen 
wens ik een saamhorig en liefdevol 2022

Het afgelopen jaar heeft ons allemaal weer 
op de proef gesteld met betrekking tot 
Corona. Gelukkig zien we dat we als men-
sen weerbaar en veerkrachtig zijn en we 
kunnen aanpassen als het nodig is.  Elkaar 
bijstaan in zorg of het helpen in praktische 
zaken.

Samen komen, samen lachen en samen 
plannen maken en deze realiseren is wat 
ik hoop dat we spoedig en veelvuldig weer 
met elkaar kunnen doen. Dat hebben we 
nodig voor ons plezier en om zaken voor 
elkaar te krijgen.

Ronde Venen Belang is er voor en door 
de inwoners, en bij ons telt elke inwoner-

stem. Het komende jaar zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen en het moment om 
te bepalen waar uw stem naar toe gaat. 
Ronde Venen Belang wil graag zaken voor 
en in onze prachtige gemeente voor elkaar 
krijgen en wij geloven in de kracht van 
de eigen gemeenschap. Wij maken graag 
optimaal gebruik van uw kennis, netwerk 
en ervaring. 

Wij hopen uw steun te krijgen, maar bo-
venal wensen ik iedereen een jaar waarin 
we gezond blijven, plezier maken en am-
bities mogen realiseren.

stem. Het komende jaar zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen en het moment om 
te bepalen waar uw stem naar toe gaat. 
Ronde Venen Belang wil graag zaken voor 
en in onze prachtige gemeente voor elkaar 
krijgen en wij geloven in de kracht van 
de eigen gemeenschap. Wij maken graag 
optimaal gebruik van uw kennis, netwerk 
en ervaring. 

Wij hopen uw steun te krijgen, maar bo-
venal wensen ik iedereen een jaar waarin 
we gezond blijven, plezier maken en am-
bities mogen realiseren.
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Beste wensen van...
Ferry Hoekstra

Gemeentebelangen 
Uithoorn-De Kwakel 

Beste wensen van...
Rolf Polak

Gemeentebelangen 
Uithoorn-De Kwakel 

 Ik wens alle inwoners van De Kwakel 
en Uithoorn veel voorspoed en ge-
zondheid toe in 2022. Uiteraard hoop 
ik net als iedereen dat we het co-
ronavirus onder controle krijgen en 
we elkaar weer gewoon kunnen ont-
moeten, zonder allerlei maatregelen. 
Ik hoop dat we ook in de toekomst 
met zijn allen blijven omkijken naar 
elkaar en elkaar helpen als dat nodig 
is, net zoals we dat in de coronatijd 
hebben gedaan. 

Terugblikkend aan het einde van het 
politieke jaar 2021, kan ik constateren 
dat er vele projecten in Uithoorn een 
positieve aanvang hebben gekregen. 
Helaas werden wij opnieuw getro� en 
door veel coronaleed. Ik wens u allen 
een � jn 2022 in goede gezondheid en 
onderlinge verdraagzaaheid!

Bestewensen van...
Jeroen Albers en

Willem Körnmann
Groen Uithoorn

Beste inwoners van Uithoorn en de Kwakel
Groen Uithoorn kijkt terug op een suc-
cesvol jaar: het Legmeerbos komt er, er 
wordt niet gekort op de kosten voor het 
onderhoud van het Libellebos en de hon-
denbelasting wordt eindelijk afgeschaft. 
Helaas heeft de coronacrisis de Uithoornse 
samenleving hard geraakt. Door de lock 
down hebben ook de bedrijven een moei-
lijke tijd gehad. Wij hopen dat in 2022 co-
rona wordt getemd tot een beheersbare 
ziekte, want we zijn nog niet van het coro-
navirus verlost.

Met een sterk team bereiden wij ons voor 
op het komende verkiezingsjaar 2022. 
Kernpunt in ons programma blijft de groe-
ne leefomgeving. Een groene leefomge-
ving maakt het wonen aantrekkelijker en 
gezonder. De coronacrisis heeft zichtbaar 

gemaakt dat de directe omgeving, de na-
tuur en openbare ruimte belangrijk zijn 
voor de inwoners. Groen Uithoorn zet zich 
in voor het behoud van al het groen in 
Uithoorn en De Kwakel!

Wij wensen u voor 2022 alle goeds voor u 
en uw naasten.

Beste wensen van...
Nahid Aoulad 

Bouchta en André 
Jansen

CDA Uithoorn-De Kwakel

Kerstmis in besloten kring
En nog steeds zijn we er niet van af.
Covid-19, Corona, nu weer Omnicron, de 
vaccinaties, het boostershot, wappies, toe-
nemende besmettingen en sterfgevallen; 
2021 stond in het teken van de angst om 
besmet te raken of om te besmetten. Wij 
zijn inmiddels een beetje gewend aan el-
kaar geen hand meer te geven en niet meer 
te zoenen, thuis te werken en afstand te 
houden, maar we twijfelen over een boks, 
een elleboog of een beleefd knikje. Komt 
dit nog wel goed? Terugblikken was 2021 
ook een jaar met enkele goede momenten 
Uithoorn kreeg een nieuw wapen en de 
mensen, buren, vrienden en familie voelen 
zich opeens toch meer verbonden en doen 
meer voor elkaar en hun omgeving. Uit-
hoorn is door de 30.000 inwoners grens ge-
groeid en krijgt meer nieuwbouw, nieuwe 
wegen, pleinen, rotondes en de HORECA 

aan de Wilhelminakade maakt het dorp 
echt gezelliger, ondanks alle beperkingen. 
Desondanks was het een bewogen jaar 
met nog meer digitaal vergaderen voor 
ons als werknemers, “handen wassen en 
afstand houden” was het devies ook voor 
de gemeenteraad. Aanvankelijk vanuit 
huis, vooral digitaal toen weer voorzichtig 
fysiek en inmiddels gaan wij weer terug 
naar digitaal vergaderen. We raken het beu 
en zijn het wel zat die Covid toestanden, 
maar helaas Covid en nu ook nog Omni-
cron, zijn ons nog niet zat. Het CDA hoopt 
oprecht en intens dat wij als Uithoornse en 
Kwakelse gemeenschap zonder verdere 
kleerscheuren door deze barre tijd heenko-
men en laten we elkaar daar vooral zoveel 
mogelijk in steunen. Als lokale CDA-partij 
hebben we in 2021 afscheid genomen van 
Peter Post (burgerlid) en is Nico Tijsterman 
(onze bestuursvoorzitter) hem opgevolgd 
daarnaast hebben wij gelukkig ook veel 
nieuwe leden mogen verwelkomen waar-
onder Marcel Zethoven en Nienke Hoog-
enstraaten die zich ook kandidaat hebben 
gesteld. Dat beloofd veel voor de komende 
verkiezingen van 16 maart. Vooruitkijken is 
lastig zoals wij de laatste twee jaar hebben 
gemerkt kan niemand in de toekomst kij-
ken maar het CDA heeft er wel vertrouwen 
in. Uithoorn is een sterke gemeenschap en 
het elkaar in kracht zetten en steunen blijft 
daarom super belangrijk. De feestdagen 
staan voor de deur en wij wensen u dan 
ook zalige kerstdagen en een gelukkig en 
gezond Nieuwjaar! 2022 we komen eraan!

Beste wensen van...
Iris Boor-Theijssen

Gemeentebelangen 
Uithoorn-De Kwakel 

Veerkracht… het eerste woord dat in mij 
opkomt als ik denk aan het jaar 2021. Vol 
goede moed, met de hoop op een jaar 
waarin we minder beperkingen en leed 
zouden hebben door de Covid pandemie. 
Helaas was dit niet het geval. Op het mo-
ment van schrijven van deze terugblik, zijn 
er weer beperkingen. Voor veel onderne-
mers binnen onze Gemeente een grote 
domper, alweer. Maar wat laten al deze on-
dernemers veerkracht & creativiteit zien!

Veerkracht... binnen het onderwijs is dat 
al 1,5 jaar al onuitputtelijk aanwezig. 
Thuisonderwijs, klassikaal onderwijs met 
maatregelen, leraren tekorten, 1,5 meter 
onderwijs. Maar niet alleen veerkracht bij 
de leerkrachten. Een dikke pluim voor alle 
leerlingen die iedere keer weer laten zien 
zich aan te kunnen passen aan de omstan-

digheden. Iets dat voor de een makkelijker 
is dan voor de ander, laten we daar met 
elkaar oog voor blijven houden. De afgelo-
pen periode denken ik vaak aan mijzelf op 
de leeftijd van 16/17 jaar. Veel dingen wat 
toen heel normaal was, kunnen jongeren 
nu niet. Laten we hopen dat ze snel de kans 
weer krijgen!

Veerkracht... bij alle kanjers werkzaam in 
de zorg. Gehandicaptenzorg, ouderen-
zorg, jeugdzorg, verpleegzorg, huisartsen, 
verpleegkundige & artsen. Diep respect 
voor jullie inzet & veerkracht. 

Op naar een nieuw jaar. Met nieuwe kan-
sen en uitdagingen. Ik wens u hele � jne 
feestdagen en een liefdevol, succesvol en 
gezond 2022 toe.

V.l.n.r. André Jansen, Nahid Aoulad Bouchta, Erik Kreike, Paul Goossens, 
Nienke Hoogenstraaten, Nico Tijsterman, Laura Vos.
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tuur en openbare ruimte belangrijk zijn 
voor de inwoners. Groen Uithoorn zet zich 
in voor het behoud van al het groen in 
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Wij wensen u voor 2022 alle goeds voor u 
en uw naasten.
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Beste wensen van...
Drs. Rein Kroon

Wethouder gemeente 
De Ronde Venen

Terugblik
Het jaar 2021 is voorbij gevlogen, maar 
het was wel weer een bijzonder jaar. Als 
eerste privé, gestart als mantelzorger en 
uiteindelijk ging het niet langer en is mijn 
moeder verhuist naar het verpleeghuis 
“Waterschapshuis” in Kamerik. Ik ben meer 
dan ooit geconfronteerd met de afschu-
welijke ziekte van dementie. 

Qua werk heb ik mij ingezet voor de bouw 
van 50 starterswoningen in Twistvlied, 
gestart ontwikkeling De Meijert van 100 
woningen, Kaders vastgesteld voor de 
Voorbij-locatie in Wilnis van 50 woningen, 
besloten om klimaatadaptief te bouwen, 
vervolgstappen gezet Doorvaart De Heul, 
Ruim 40 seniorenwoningen gebouwd op 
de Prins Bernhardlaan en Gosewijn van 
Aemstelstraat in Mijdrecht. Een voorlopig 

akkoord bij Argon voor 150 woningen en 
natuurlijk de uitbreiding van bedrijventer-
rein bij Mijdrecht op de kaart gezet bij de 
provincie en de regio.

Vooruitblik
Hopelijk wordt 2022 een fantastisch jaar 
voor u, uw familie en voor ons als gemeen-
te.
Misschien verhuist u wel naar een prach-
tige nieuwe seniorenwoningen die ge-
bouwd wordt op dit moment. Of kan jij 
eindelijk op jezelf gaan wonen in een star-
terswoning.

Op 16 maart 2022 mag u naar de stembus 
of u wilt dat we gaan ‘ doorbouwen aan 
De Ronde Venen’. Voor mij als lijsttrekker & 
wethouder een hele spannende dag! Ho-
pelijk mogen we 17 maart gewoon verder 

met bovengenoemde plannen te realise-
ren voor u als inwoner! 

Goede Wens
Voor 2022 wens ik u inwoner gezondheid 
en liefde toe! Dit zijn twee zaken die de 
samenleving bindt en nodig heeft. Laten 
we het daarnaast met elkaar gezellig hou-
den, de ander te respecteren, samen te 
verbinden en samen het leven te vieren! 

Beste wensen van...
Rob Evers 

VVD De Ronde Venen

Ik ben zo brutaal om drie wensen te heb-
ben. De eerste: De wens dat jullie buurt 
verkeersveilig is. Daar heb ik me het af-
gelopen tijd voor ingezet en dat blijf ik 
doen. Voorbeeld: Een 30 km zone is er om 
kinderen die zomaar kunnen oversteken 
te beschermen, en voor een beter leefkli-
maat. Dus, buurtbewoners, mijn wens: Heb 
begrip voor elkaar, jullie zijn als autorijders 
op elkaar aangewezen voor je eigen veilige 
buurt. Gun je buurtbewoners die rust en 
zekerheid en houd je aan de snelheidsbe-
perking. Of dat nu 30, 50 of 60 km/uur is. 

De tweede wens: Dat zoekers naar een star-
terswoning meer kans maken op een eigen 
dak boven hun hoofd. Er is een hardnek-
kig en langdurig tekort, alle out-of-the-box 
ideeën van inwoners zijn welkom, bij raad 
en college. 

Wens nummer drie: Dat de provincie ein-
delijk, na meer als een halve eeuw praten 
en studeren, de bocht van de N201 bij Hof-
land eruit haalt en de weg recht laat lopen 
achter het benzinestation langs. Minder 
� le, lawaai en vervuiling, en er ontstaat 
ruimte voor extra bedrijventerreinen.
Hoe gaat het met het beheer van de Vin-
keveense Plassen? Het bestaande recre-
atieschap moet op de schop, want de 
organisatie loopt niet goed en er zijn aan-
houdende tekorten. Op dit moment wordt 
bekeken of Staatsbosbeheer deze klus kan 
overnemen. Het raadsvoorstel komt in ja-
nuari. Het klinkt gek, water laten beheren 
door een bosbouwer. Toch heeft Staats-
bosbeheer er ervaring mee. Als een van 
de twee raadsrapporteurs voor deze zaak 
zal ik opletten of de veranderingen ook 
echt verbeteringen zijn voor ons allemaal. 

Verbeteringen voor de gemeente, voor de 
ondernemers, en voor alle inwoners die er 
zo graag verblijven en varen. 

Ik wens u een veilig nieuwjaar toe met een 
� jn woon- en leefklimaat! 

Beste wensen van...
Marja Becker

Seniorenpartij DRV

Vorig jaar schreef ik over de Coronacrisis, dat 
het er voor 2021 veel beter uitzag. We kon-
den ons allemaal laten vaccineren, dus kunnen 
niet meer ziek worden en zal het virus onze 
maatschappij niet meer kunnen ontwrichten. 
Helaas heeft de actualiteit ons ingehaald. Het 
virus is er nog steeds en zal nog lang onder ons 
blijven. En helaas kunnen gevaccineerden ook 
nog ziek worden. Al is het veel minder ernstig 
en komen mensen die wel gevaccineerd zijn 
veel minder vaak op de IC terecht. Wat jammer 
dat er een groep mensen is, die denkt dat er 
allerlei gevaren zijn verbonden aan dat vaccin 
en dat de gezondheidsrisico’s van het virus al-
lemaal wel meevallen. Deze mensen laten zich 
beïnvloeden door fake-berichten op internet 
over bijwerkingen en allerlei andere onzinnige 
theorieën. Bovendien wensen zij zich niet te 
houden aan de maatregelen, die nodig zijn om 
alles weer een beetje onder controle te krijgen. 

Door de grote toestroom van coronapatiënten 
in het ziekenhuis en op de IC (van vrnl.mensen 
die niet gevaccineerd zijn) krijgen veel mensen 
niet de medische behandeling die ze nodig 
hebben, of moeten mensen die een operatie 
nodig hebben veel langer wachten dan ver-
antwoord is. De Seniorenpartij DRV vraagt zich 
af of die groep mensen die zich weigert te vac-
cineren en net doen alsof er niets aan de hand 
is, nu echt niet door hebben wat er allemaal 
speelt. Is het nu alleen maar stoer doen en 
blind achter mensen als Baudet en Engel aan-
lopen. En alleen artikelen op internet lezen die 
hun ‘gelijk’ bevestigen.Als bioloog kan ik alleen 
maar proberen op een eenvoudige manier uit 
te leggen wat een vaccin is. Een vaccin is een 
verzwakt virus (Covid19) dat wordt ingebracht 
in het lichaam, waardoor het lichaam antistof-
fen gaat aanmaken. Mocht je dan in aanraking 
komen met dit virus, gaat het lichaam direct re-

ageren om nog meer antisto� en aan te maken, 
waardoor het lichaam niet ziek of veel minder 
ziek wordt, dan wanneer je niet bent gevacci-
neerd. Het argument dat het vaccin veel te snel 
is ontwikkeld, is absoluut niet waar. Het is een 
afgeleide van een ander vaccin (tegen Sarsvi-
rus), waardoor er heel veel tijd is bespaard. En 
werkelijk waar... Je wordt niet onvruchtbaar van 
een vaccin en ook niet autistisch! Beste men-
sen, iedereen heeft recht op zijn of haar eigen 
mening, maar is het zo moeilijk om rekening 
met elkaar te houden en soms je ongelijk te 
willen toegeven. Blijf alsjeblieft niet in je ‘gelijk’ 
hangen en bedenk dat je op deze aarde niet al-
leen bent, maar het allemaal samen moet doen. 
Samen kunnen we het Coronavirus bestrijden 
en samen moeten we er voor zorgen dat we 
weer vertrouwen in elkaar krijgen. We wensen 
u allen een heel vredige, gezellige kerst en vast 
een gezond en gelukkig 2022.

Beste wensen van...
Anco Goldhoorn

Ronde Venen Belang

Het afgelopen jaar kenmerkt zich eigenlijk 
tot 2 in het oog springende zaken. Dat 
zijn de windturbines , maar bovenal ook 
Corona. Over de windturbines is genoeg 
gesproken. Mede door onze inzet komen 
die er niet en als het aan ons ligt ook niet 
aan de gemeentegrens bij Amsterdam en 
Ouder-Amstel.

Belangrijker is Covid. Als je ziet dat feite-
lijk de hele maatschappij wordt ontwricht, 
dan mag je toch alleen maar hopen dat die 
crisis een keer goed wordt aangepakt. Ik 
maak mij grote zorgen over de zorg. Niet 
alleen in de ziekenhuizen , waar het de me-
dewerkers echt over de schoenen loopt, 
maar ook de huisartsen, de thuiszorg en 
alle anderen actief in dit veld lopen op hun 
tandvlees. Onze inwoners merken dit ook 
en dan vooral de meest kwetsbaren. Als je 

huishoudelijke hulp nodig hebt is er een 
wachttijd van een half jaar. Ongeloo� ijk, 
maar ook onaanvaardbaar. 
We blijken als rijk land dus niet in staat 
patiënten die zorg te geven die nodig is, 
we stellen het uit, maar met welke gezond-
heidsschade? 

Daarom mijn wens voor de inwoners van 
de Ronde Venen in 2022:

Een goede gezondheid. Dat lijkt vanzelf-
sprekend, maar vraag het aan de mensen 
die nog steeds lijden onder Corona of 
waarvan de zorg is uitgesteld. Uiteraard 
een einde aan Corona. Alles weer naar 
normaal. En laten we de zorg in de zieken-
huizen , maar ook dichterbij huis wat meer 
waarderen. En laten we hen met respect 
behandelen. 

Thuiszorg, wijkverpleging, huisartsen en 
al die anderen die nu overbelast zijn wens 
ik een rustiger jaar, op adem komen en 
blijf gezond. 

Thuiszorg, wijkverpleging, huisartsen en 
al die anderen die nu overbelast zijn wens 
ik een rustiger jaar, op adem komen en 
blijf gezond. 
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Beste wensen van...
Benno van Dam

Ons Uithoorn

Beste wensen van...
Hans Bouma

Wethouder gemeente Uithoorn

Meer leren waarderen!
Vorig jaar om deze tijd keken we echt uit 
naar het jaar 2021. Het jaar waarin we uit 
de coronacrisis zouden komen met behulp 
van vaccineren tegen dit virus. Voor een 
deel is dat ook echt uitgekomen en voor 
een deel ook weer niet. De situatie waarin 
we nu zitten is toch helaas weer voor een 
deel vergelijkbaar met die van vorig jaar. 
Ook ik vind dat pittig! Af en toe behoorlijk 
saai en vaak ook niet leuk. Privé houd ik van 
iets ondernemen en leuke dingen doen, 
maar ook van klussen en oude apparaten 
opknappen en repareren. Dat eerste was 
het afgelopen jaar in sommige maanden 
best lastig. Gelukkig kan ik uit die andere 
hobby’s veel energie halen. 

Ook als bestuurder ben ik nog steeds veel 
aan het thuiswerken. Ook voor mij is dat 

best eentonig. Ik ben wethouder gewor-
den om vooral iets te kunnen beteken voor 
onze lokale samenleving en in contact te 
zijn met de inwoners en ondernemers 
van Uithoorn en De Kwakel. Gelukkig kan 
dat nog steeds, maar vooral dan digitaal. 
Hierdoor ben ik het fysieke en sociale con-
tact steeds meer gaan waarderen. Corona 
heeft voor veel narigheid gezorgd, maar 
ook voor een aantal goed punten. Dit is er 
daar eentje van! 

Op werkgebied is dat ook terug te zien. 
Veel trajecten en projecten gaan gewoon 
heel goed door, maar voor sommige pro-
jecten is voldoende en zorgvuldig (fysiek) 
contact heel belangrijk. Financieel gezien 
was dit best een pittig jaar en moesten 
we als organisatie, college en ook onze 
gemeenteraad echte keuzes maken. Niet 

alleen wij als gemeente Uithoorn hebben 
daar last van, maar dat zie je terug bij veel 
gemeenten. Die keuzes zijn gemaakt en 
nu is het zaak om die verder goed uit te 
werken en uit te voeren. 

2022 staat nu voor de deur en ik heb ook 
weer zin om vooruit te kijken. Wat komt 
er op ons pad en met welke uitdagingen 
gaan we als gemeente aan de slag. Ik wens 
alle inwoners hele � jne dagen en een mooi 
2022 en misschien gaat u net als ik de al-
ledaagse dingen nog meer waarderen.  

Beste wensen van...
Jan Hazen

Wethouder gemeente Uithoorn

Blik vooruit en zin in volgend jaar!
December is de lichtjesmaand en dat geeft 
deze periode toch iets extra’s. Maar luidt 
tegelijk alweer het einde van 2021 in. Het 
was eigenlijk wel een bijzonder jaar. Co-
rona was voortdurend in het nieuws, van 
strenge maatregelen naar versoepeling 
en weer terug. Daardoor lijkt het alsof er 
verder weinig is gebeurd. Een beetje saai 
eigenlijk. Tegelijk is het jaar omgevlogen, 
dus dat doet anders vermoeden!

Dat omvliegen van de tijd geldt niet alleen 
voor het afgelopen jaar, maar ook voor de 
periode waarin ik wethouder ben. Voordat 
je aan zo’n periode begint denk je dat 4 
jaar een hele lange tijd is. Maar voordat je 
het weet staan er weer gemeenteraads-
verkiezingen voor de deur, namelijk maart 
2022. In mijn periode als wethouder zijn 

er veel nieuwe ontwikkelingen opgestart, 
zoals het opstellen van visies op het gebied 
van verkeer, economie, sport en de Om-
gevingswet. Ook zijn we gestart met de 
uitvoering van plannen. Zoals het nieuwe 
verkeersplan in het centrum, de bouw 
van de nieuwe sporthal, de bouw van de 
nieuwe bibliotheek, de vele particuliere 
ontwikkelplannen en het vernieuwen van 
sportvelden.

Een project waar ik naar de start uitkijk, is 
de aanleg van onze tram, de Uithoornlijn. 
De eerste werkzaamheden beginnen lang-
zaam zichtbaar te worden en 2021 stond 
vooral in het teken van voorbereiden van 
de werkzaamheden. Het ‘echte werk’ gaat 
begin 2022 van start. 

Naast de voortgang in al die projecten zie 

ik ook veel plannen, ambitie, enthousias-
me en veerkracht bij inwoners én onder-
nemers van Uithoorn en De Kwakel. Het 
afgelopen jaar was het mede door corona 
en de coronamaatregelen voor iedereen 
veel schakelen, soms incasseren en vaak 
creatief zijn. Daar ben ik trots op! Er valt 
nog genoeg op te pakken en ik kijk uit naar 
volgend jaar. 

Ik wens iedereen prettige kerstdagen en 
alle goede wensen voor 2022!

Beste wensen van...
José de Robles

Wethouder gemeente Uithoorn

De waarde van een glimlach
Zelf kijk ik terug op een bijzonder jaar. In 
het voorjaar nam ik het stokje over van Ria 
Zijlstra als wethouder Zorg en Onderwijs 
van de gemeente Uithoorn. Op dat mo-
ment wil je graag kennismaken met col-
lega’s en samenwerkingspartners. En dat 
was natuurlijk niet zo eenvoudig door de 
strenge coronamaatregelen. Dus dat ken-
nismaken ging met name via een beeld-
scherm. Niet ideaal, maar waar een wil is, 
is een weg! 

Maar uiteraard was 2021 ook op een an-
dere manier een bijzonder jaar. Grillig 
zou je het misschien wel beter kunnen 
noemen. De coronamaatregelen werden 
versoepeld en toen weer aangescherpt. Ik 
merk dat dit gevoelens bij ons allemaal 
losmaakt. Frustratie en onzekerheid.

Nu is het daarom zo belangrijk om met 
elkaar in gesprek te blijven. Ondanks, en 
misschien wel juist, vanwege alle verschil-
lende meningen. Laten we elkaar met res-
pect behandelen en accepteren dat niet 
iedereen hetzelfde denkt.

Want wat heel duidelijk is geworden de 
laatste tijd is dat wel elkaar nodig heb-
ben. Met name aan het begin van de co-
ronacrisis ontstonden er in Uithoorn en 
De Kwakel prachtige initiatieven. Groot 
en klein. Prachtig om te zien hoe men-
sen voor elkaar klaar stonden. Mijn wens 
voor 2022 is dat we dat gevoel van saam-
horigheid vasthouden en misschien wel 
kunnen versterken. Sta open voor elkaar, 
groet elkaar op straat, knoop spontaan 
een gesprek aan of glimlach eens naar een 
vreemde. Het kost niks, maar heeft zoveel 

waarde! En grote kans dat je een glimlach 
terugkrijgt.

Ik wens u een heel mooi, liefdevol, maar 
bovenal een gezond 2022 toe. En hopelijk 
tot het nieuwe jaar!

Traditiegetrouw mag ik van de Nieuwe 
Meerbode een bijdrage leveren aan deze 
goede wensen krant. Vorig jaar was mijn 
wens dat we een beetje op elkaar zullen 
letten. Dit jaar is mijn wens precies het-
zelfde. De overheid kan een hoop beteke-
nen voor ieder individu, maar een goede 
samenleving begint toch in je naaste om-
geving.  

In maart 2022 zijn er weer verkiezingen 
voor een nieuwe gemeenteraad van Uit-
hoorn en De Kwakel. Helaas zal mijn partij, 
Ons Uithoorn, niet meedoen aan deze ver-
kiezingen. Na twaalf jaar stoppen we met 
de lokale politiek. De reden is een tekort 
aan toekomstig kader. Dat heeft u in okto-
ber in deze krant kunnen lezen. 

Ons Uithoorn stopt, maar persoonlijk heb 

ik nog de nodige energie om met lokale 
politiek door te gaan. Daarom heb ik ge-
sproken met DUS! om te bekijken of ik 
mijn politieke activiteiten bij deze partij 
kan voortzetten. Dit heeft geresulteert in 
een plek op hun kieslijst. DUS! spreekt mij 
aan, omdat ik hun idealen deel, zoals duur-
zaamheid en solidariteit. Inmiddels heb ik 
best veel kennis en ervaring opgedaan qua 
lokale politiek en die wil ik graag inzet-
ten om een bijdrage te leveren. Als DUS! 
bij de verkiezingen voldoende stemmen 
krijgt, kom ik wellicht terug in de raad. We 
zullen zien.

Ik wens u een gelukkig nieuwjaar!
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Beste wensen van...
Jan Rouwenhorst

CDA De Ronde Venen

Allereerst dank aan de redactie om alle 
lezers een � jn uiteinde van 2021 én bo-
venal een gezond en voorspoedig 2022 
te mogen toewensen! Dat geldt ook voor 
uw gezinsleden, familie en vrienden, maar 
vergeet anderen niet. 

De boektitel ‘Ken uw klassieken’ spreekt 
mij aan. Zeker rond deze tijd, want dan past 
het om zowel terug te blikken als vooruit 
te kijken. Bij de klassieke Romeinen deed 
de god Janus dat. Zijn naam ligt aan de 
basis van januari. Die maand was destijds 
aan het (bijna) einde van het jaar geplaatst. 
Sinds de invoering van onze kalender is ja-
nuari juist de eerste maand van het nieuwe 
jaar. Daarmee is het bewijs geleverd dat 
niet alles door de tijd heen hetzelfde blijft! 
Alles is en blijft in beweging! Janus symbo-
liseerde de overgang van oud naar nieuw. 

Als opgeleid historicus ontkom ik niet aan 
terugblikken, als gekozen raadslid is het 
juist noodzakelijk om vooruit te kijken. Als 
jonge pensionado kijk ik bedenkelijk naar 
de oude tempel van Janus. Het belangrijk-
ste kenmerk van dit heiligdom was dat de 
deuren in vredestijd waren gesloten en 
alleen tijdens oorlogen werden geopend. 
Kiezen voor gesloten deuren is niet van 
deze tijd. De open dialoog verdient de 
voorkeur. Na de verkiezingen in maart 
komt er een nieuwe gemeenteraad. Of ik 
daar weer deel van mag uitmaken, is aan 
u. Ik ben er klaar voor. 

Wat ik u toewens, wens ik ook allen die mij 
na staan. Ik kijk uit naar versoepeling van 
corona-maatregelen. Hopelijk kan het ge-
zin van onze oudste zoon de jaarwisseling 
vieren in Melbourne. Dan kunnen de ou-

ders van onze Australische schoondochter 
eindelijk voor het eerst hun kleinzoon in 
het echt zien. Die is inmiddels 21 maanden. 
De tijd gaat snel! En … oh ja, … Pas op voor 
oude Grieken die geschenken dragen! 

Beste wensen van...
Wim Stam

Christen Unie -SGP 
De Ronde Venen

Ook 2021 was een jaar wat vooral door Co-
rona werd gedomineerd. Misschien heeft 
u zelf geraakt omdat u besmet bent ge-
raakt, wellicht ook ernstig ziek geweest of 
een geliefde aan deze ziekte hebt verloren. 
Anderen hebben het in hun werk of bedrijf 
de gevolgen ervaren. En wij verwachten 
dat we ook in het komende jaar hier nog 
niet van verlost zijn. Dat vraagt aanpas-
singsvermogen en � exibiliteit. Iets wat we 
steeds minder zien in onze samenleving 
en de verharding en polarisatie baart ons 
zorgen.

En daarom citeer ik graag een gedeelte uit 
de column die Gert-Jan Segers een paar 
weken geleden schreef: “Stel dat het waar 
is. Stel dat jij - anders dan al die anderen - 
helemaal gelijk hebt, maar je zou de liefde 
niet hebben, dan zou je zomaar een bitter 

mens kunnen worden. Stel dat alle andere 
mensen het helemaal verkeerd zien, maar 
je zou de liefde niet hebben, je zou zomaar 
kunnen stikken in je eigen gelijk. Bitterheid 
vreet je langzaam maar zeker vanbinnen 
op. Je vreugde gaat eraan, je levenslust, je 
vriendschappen, je hoop, je schaterlach, je 
werkplezier met mensen die eerst nog je 
makkers waren. Bitterheid is ook buiten-
gewoon besmettelijk. Of je bitterheid is zo 
niet te harden dat je in je eentje overblijft. 
‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze 
drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’” 
En zo willen wij ook het nieuwe jaar ingaan. 
Een jaar van verkiezingen waar polarisatie 
op een onplezierige wijze op de loer ligt. 
Wij willen die kant niet op. Ook niet met de 
gemeentelijke overheid. De ChristenUnie-
SGP koerst op een barmhartige overheid 
en we hopen dat onze inwoners naar zowel 

hun naasten als de overheid ook barmhar-
tig willen zijn. Dan houden we onze land en 
onze gemeente, ondanks de problemen 
waar we voor staan, leefbaar. Met Liefde.

Beste wensen van...
Thijmen 

Klinkhamer
D66 De Ronde Venen

We hebben met zijn allen weer een bij-
zonder jaar achter de rug. Een jaar waarin 
corona ook in onze gemeente een grote 
rol heeft gespeeld. Als ik terugkijk op dit 
politieke jaar heeft het vooral in het teken 
gestaan van aanpassingen. Alle inwoners 
hebben zich moeten aanpassen aan de 
regels die vaak weer anders waren. On-
dernemers in De Ronde Venen hebben 
zich van hun creatiefste kant laten zien en 
nogmaals bevestigd dat zij ware onderne-
mers zijn. Trots ben ik op de � exibiliteit die 
wij met zijn allen hebben laten zien. In de 
politiek waren de aanpassingen, naast de 
vergadermethode, er voor mij vooral op 
het gebied van het sociaal domein veel 
verandering geweest. De zogenaamde 
toegang naar de zorg via de serviceteam 
en de toegankelijkheid van de kernteams 
hebben we onder de loep genomen. Door 

hier amendementen op in te dienen heb-
ben we toegang 2.1 kunnen vaststellen 
wat er hopelijk voor gaat zorgen dat inwo-
ners beter worden geholpen. Daarnaast 
heb ik mij ingezet om onafhankelijk maat-
schappelijk werk in de gemeente toegan-
kelijk en beschikbaar te houden 

Kijkend naar volgend jaar zijn er weer ge-
meenteraad verkiezingen. Dit zijn voor ons 
als raadsleden leuke en spannende tijden, 
maar voor de inwoners vooral het moment 
te kiezen waar je voor staat. Tot de verkie-
zingen blijf ik mij inzetten om het sociaal 
domein ( jeugd. Wmo. Participatie) sterker 
tot zijn recht te laten komen en het juist 
de voorzieningen die hierbij kunnen hel-
pen te sterken. Opvoeden en opgroeien 
doen we samen, samen als gemeenschap, 
samen als dorp, samen als mensen. 

Na de verkiezingen hoop ik weet terug te 
mogen keren in de raad om mij te blijven 
inzetten voor alle inwoners uit De Ronde 
venen. Voor nu wens ik u een gelukkig, 
veilig en vooral gezonde jaarwisseling toe. 

Beste wensen van...
Pieter Kroon

PvdA/GroenLinks 
De Ronde Venen

Een gezond en bovenal gelukkig 2022!
2021 Bleek weer een coronajaar te zijn. 
We hopen dat u en uw geliefden het jaar 
gezond doorgekomen zijn en dat dat ook 
volgend jaar zo mag zijn. Mocht dit anders 
zijn, dan wensen wij u veel sterkte toe in 
deze moeilijke tijd. 

Politiek gezien gebeurde er dit jaar het 
nodige, met daarin een aantal belang-
rijke besluiten en voor PvdA/GroenLinks 
een aantal mooie politieke successen. Zo 
kwam er op ons voorstel de broodnodige 
gemeentelijke coronasteun voor kunst- en 
cultuursector, werd de verkeersveiligheid 
op de rotonde nabij het Veenweidebad 
verbeterd, stopte de gemeente na een mo-
tie van ons met het gebruik van gif (Roun-
dup) voor de bestrijding van onkruid, gaat 
de gemeente toch beleid maken om dis-

criminatie tegen te gaan en hebben we 
de bezuinigingen op de Bibliotheek en 
het maatschappelijk werk terug weten te 
draaien. 

Tegelijkertijd vinden we het jammer dat 
de gemeenteraad besloten heeft om ener-
gieopwekking door windmolens op voor-
hand uit te sluiten. Ook vinden we het jam-
mer dat er geen wijkgerichte aanpak komt 
voor het verduurzamen van woningen, dat 
de aanleg van een nieuwe weg dwars door 
Vinkeveen nog niet van de baan is en dat 
het nog niet gelukt is om een permanent 
vuurwerkverbod in te stellen. 

Een jaar met genoeg politieke besluiten 
dus. 2022 wordt wat dat betreft een bijzon-
der jaar, op 16 maart 2022 mag er namelijk 
weer gestemd worden voor een nieuwe 

gemeenteraad. Dan ligt de vraag weer 
voor welke partij u het vertrouwen geeft 
om uw stem in de lokale politiek te ver-
tegenwoordigen en hoe u de gemeente 
graag zou zien. Voor PvdA/GroenLinks is 
dat een sociale, groene en progressieve 
gemeente. 

Bovenstaande terugblik laat zien dat uw 
stem ertoe doet. Welke keuze u ook maakt, 
ga in ieder geval stemmen.

Wij wensen u een gezond en bovenal ge-
lukkig 2022!

Na de verkiezingen hoop ik weet terug te 
mogen keren in de raad om mij te blijven 
inzetten voor alle inwoners uit De Ronde 
venen. Voor nu wens ik u een gelukkig, 
veilig en vooral gezonde jaarwisseling toe. 
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Beste wensen van...
Herman Bezuijen

Gemeentebelangen 
Uithoorn-De Kwakel 

Het afgelopen jaar 2021 is opnieuw een 
heel bijzonder jaar geworden. Zowel privé 
als politiek zijn er heel veel zaken langs ge-
komen. Eigenlijk in het verlengde van 2020 
begon 2021 in een mineurstemming van-
wege de Covid-19 perikelen. In onze fractie 
gebeurde er ook het een en ander. Nadat 
we eind 2020 afscheid hadden genomen 
van onze zeer gewaardeerde collega Sjaak 
Verhaar, werd in de eerste raadsvergade-
ring van dit jaar een “in memoriam” uitge-
sproken. We missen hem nog heel erg. In 
dezelfde vergadering werd Corry Feitsma 
als zijn opvolger benoemd.

Politiek
Een belangrijk onderwerp waar wel meer-
dere raadsvergaderingen over gedebat-
teerd is, was het haalbaarheidsonderzoek 
sport en wonen. Gedurende het proces 

werden de tegenstellingen eerder groter 
dan dat er een poging tot toenadering 
was. Het college koos bewust voor het niet 
uitvoeren hiervan, mede omdat er te veel 
geld mee gemoeid was. Een zekere moed 
kunnen we het college hierin toch niet 
ontzeggen. Op het Schiphol dossier werd 
nauw samengewerkt met PUSH. In dit dos-
sier nam de voltallige raad ook een motie 
aan waarin verwoord werd dat Uithoorn 
nog slechts, als mogelijkheid van hinder-
beperking, dat vermindering van het aan-
tal vluchten nog de enige mogelijkheid 
is. Er is veel bereikt op het gebied van het 
sociaal domein, duurzaamheid en milieu 
en diverse andere beleidsterreinen.

Privé
2021 was ook een belangrijk jaar in de 
privésfeer. Ik leerde Gerda, mijn nieuwe 

levenspartner, kennen, waar ik ontzettend 
blij om ben. Het was ook het jaar waarin ik 
afscheid van mijn moeder moest nemen. 
In oktober stierf zij op 101 jarig leeftijd. Zo 
zitten vreugde en verdriet soms heel dicht 
bij elkaar.

Vooruitblik 2022
Komend jaar wordt weer een verkiezings-
jaar. Dit is altijd spannend. En ja, het is de 
tijd van afrekenen door mensen die willen 
weten wat er bereikt is, maar het is ook 
de tijd van nadenken over wat we willen 
we met de toekomst van Uithoorn en De 
Kwakel.

Ik wens U allen daar heel veel wijsheid in. 
Tenslotte wens ik alle inwoners van De 
Kwakel en Uithoorn een heel gezond en 
voorspoedig 2022.

Bestewensen van...
Brenda Elgersma

Ons Uithoorn

De laatste kerstwens vanuit mijn rol als 
raadslid; na de verkiezingen van maart 
2022 zal ik niet meer terugkeren in de raad 
en ook de gemeentepolitiek achter me la-
ten. Voorlopig dan. Deze feestdagen (die 
ik overigens deels aan het werk ben) staan 
toch vooral in het teken van terugkijken op 
8 jaar raadslid zijn. 

Ik kijk er met plezier op terug. Ik ben op 
plaatsen geweest waarvan ik anders het 
bestaan niet had geweten, en ik heb men-
sen leren kennen die ik anders waarschijn-
lijk nooit had ontmoet. Het raadslidmaat-
schap heeft me ontzettend veel gebracht, 
ik heb veel geleerd, veel gelachen, mooie 
gesprekken gevoerd en zelfs lastige ge-
beurtenissen zijn waardevol gebleken. Ik 
had deze 8 jaar voor geen goud willen mis-
sen! En nu is het tijd voor wat anders. Naast 

mijn fulltime baan bij de Amsterdamse po-
litie ben ik sinds 4 jaar ook Buitengewoon 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Ik blijf 
dus toch nog verbonden aan de gemeente 
Uithoorn. Het meest bijzondere huwelijk 
zal ik in september 2022 gaan sluiten; dat 
van mijn eigen dochter. Mijn BABS-agenda 
voor volgend jaar staat behoorlijk vol dus 
ik hoef me, ook nu het raadswerk stopt, 
niet te vervelen. Daar komt bij dat mijn 
man Peter volgend jaar met pensioen gaat. 
Ook dat geeft een andere invulling van 
onze, en dus mijn, agenda. Ik zal altijd be-
trokken blijven bij het wel en wee in Uit-
hoorn en De Kwakel, ook nu Ons Uithoorn 
ophoudt te bestaan. Het blijft hoe dan ook 
mijn Uithoorn.

Ik wens alle inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel een nieuw jaar toe vol mooie mo-

menten met � jne mensen, bij voorkeur 
zonder 1.5 meter ertussen, gezondheid, 
wijsheid en geluk in overvloed.

Beste wensen van...
Ans Gierman

Dus! 

Terugkijkend op 2021 moeten we consta-
teren dat Corona helaas nog het nieuws 
beheerst en nog grote impact heeft op 
ons dagelijks leven. We ervaren allemaal 
de e� ecten en pijnlijke consequenties. 
Toch mogen we, na weer een bewogen 
Corona jaar, gerust stellen dat we met z’n 
allen een ongeloo� ijke veerkracht laten 
zien. We passen ons aan, we blijven be-
wust omgaan met elkaars kwetsbaarheid 
en we voelen ons verantwoordelijk voor 
elkaars welzijn. We kijken naar elkaar om 
en daar mogen we trots op zijn! DUS! wil 
alle vrijwilligers, mantelzorgers, vereni-
gingen, organisaties, buren en iedereen 
die hieraan zijn steentje bijdraagt enorm 
bedanken voor alle inzet.
Het welzijn van de inwoners van De Kwakel 
en Uithoorn staat voor ons centraal. Er ligt 
veel druk op zorg en met name op jeugd-

zorg. Ondanks deze toegenomen druk en 
kosten vindt DUS! het belangrijk dat iedere 
inwoner die zorg nodig heeft ook de be-
nodigde zorg krijgt. Ook in 2022 zullen we 
ons hiervoor inzetten. DUS! is een groene 
partij, historisch gegroeid uit GroenLinks 
en D66. Een gezonde en groene woon- en 
leefomgeving vinden wij belangrijk. De 
Kwakel en Uithoorn zijn mooie dorpen, 
onder de rook van Amsterdam, met veel 
groen en water. Er ontstaat steeds meer 
druk op de woningmarkt. Wij willen een 
goed evenwicht houden tussen wonen 
en groen. We pleiten voor betaalbare wo-
ningen, behoud van onze natuurgebieden 
zoals het veenweidegebied en voor groen 
in de wijken zoals bijvoorbeeld de ontwik-
keling van het Legmeerbos. Behoud van 
dit evenwicht zal voor ons ook in 2022 een 
belangrijk speerpunt zijn. Verder blijven 

we ons uiteraard inzetten om de Schip-
hol problematiek van Uithoorn onder 
de aandacht te brengen. Op het gebied 
van duurzaamheid, energietransitie en 
klimaatadaptatie zijn het afgelopen jaar 
belangrijke stappen gezet maar er is nog 
veel werk aan de winkel, denk aan afval-
reductie, zonnepanelen, vergroenen van 
tuinen etc. Een enorme opgave die we met 
elkaar kunnen volbrengen! 

2022 wordt een jaar waarin we evenwicht 
moeten houden tussen ecologische, eco-
nomische en vooral ook sociale belangen. 
Hier gaan we ons hard voor inzetten. DUS! 
wenst u allen een heel gezond, evenwich-
tig en duurzaam 2022!

Beste wensen van...
Frans Boonman

Durf!

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik “Wees 
een beetje lief voor elkaar en daarmee ook 
voor jezelf”

Dit wenste ik u allen toe voor het jaar 2021. 
Daarbij wenste ik ons allen toe om vorm te 
geven aan het “post-corona-tijdperk” zo-
als ik toen verwachtte dat zijn intrede zou 
doen in 2021. Helaas dwaalt “Het Virus” nog 
steeds rond in onze samenleving, waar-
door we helaas nog niet kunnen spreken 
van een “post-corona-tijdperk”. We gaan 
na versoepelingen in de zomerperiode 
weer naar een periode van verscherpte 
maatregelen. Voor u misschien, maar ze-
ker voor mij persoonlijk, een hard gelag. 
Ondanks het ronddwalende virus is 2021 
voor mij en mijn gezin op zijn eigen manier 
ook bijzonder geweest. Zo hebben wij het 
leven met elkaar kunnen vieren met een 

beperkte samenkomst ter gelegenheid 
van onder andere ons 20-jarig huwelijk, 
een herstel uit de coronabesmetting van 
één van mijn naasten, het opnieuw op-
pakken van bezoeken aan mijn inmiddels 
90-jarige moeder enzovoorts enzovoorts. 
Dit soort momenten koester ik en geven 
mij telkens positieve energie. Het herin-
nert ons er ook aan dat niets vanzelfspre-
kend is en dat je je geluksmomenten moet 
pakken. Dat is dan ook hoe wij volgens mij 
de opstap naar een nieuw jaar op moeten 
pakken. “Koester je geluksmomenten en 
sta niet te lang stil bij wat je daarin tegen-
houd!”

Ik wens eenieder voor het jaar 2022 van 
harte toe dat zij ondanks alles hiertoe in 
staat zijn en hoop dat we de weg naar 
het “nieuwe normaal” gezamenlijk in kun-

nen zetten. Ennuh..Vergeet vooral niet een 
beetje lief voor elkaar te zijn en daarmee 
ook voor jezelf.
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wijsheid en geluk in overvloed.
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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.

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.

Veel wensen 2021 niet uitgekomen
In januari 2021 hadden we een aantal 
reele wensen genoteerd. Helaas 
moeten we concluderen dat er weinig 
van deze wensen zijn uitgekomen. 
Een wens was dat het coronavirus in 
2021 ons niet langer in de tang zou 
houden en ons sociale leven nog 
langer zou ontwrichten. Inmiddels 
zitten we weer in een lockdown en is 
deze wens niet uitgekomen. De zorg 
heeft het nog steeds zwaar en onze 
lokale ondernemers moeten nog 
steeds hard werken en creatief zijn 
om het hoofd boven water te houden. 
In de maatschappij zien we dat de 
tegenstellingen toenemen en we 
verder uit elkaar komen te staan over 
bepaalde opvattingen. IVI schuift de 
wens van voor 2021 graag door naar 
2022. We hopen hopen van harte dat 
we in 2022 het “gewone” leven weer 
kunnen oppakken. We wensen dat 
het aantal slachto�ers en ziekenhuis-
opnames beperkt zullen blijven en 
dat we ons verstand er bij houden en 
zorgen dat we niet als inwoners door 
de maatregelen verder van elkaar 
verwijderd worden. De strijd tegen 
corona moeten we samen oppakken. 

Woningnood nog niet opgelost
Een andere grote wens was dat veel 
starters uit onze gemeente de zo 
gewenste woonruimte zouden gaan 
vinden. Ook dit is niet gelukt want er 
is nog steeds sprake van grote 
woningnood. De wethouder doet zijn 
best maar is dit voldoende? En wat 
kunnen wij als inwoners zelf doen? IVI 
heeft vanaf 2022 twee O�ciële IVI-
woordvoerders op het thema Wonen 
aangesteld die zich prominent zullen 
gaan bemoeien om te gaan kijken 
waar de kansen liggen om woningen 
te gaan neerzetten. Niet afwachten 
maar proactief gaan samenwerken 

met de wethouder en andere stake-
holder in de gemeenschap als het 
gaat over wonen is dan ook onze 
doelstelling voor 2022. 

Bankjeswens werd teleurstelling
IVI had nog een aantal mooie wensen 
die niet zijn uitgekomen. Neem het 
mooie plan om aan de slag te gaan 
met de zitbankjes in De Ronde Venen. 
We haden prachtige plannen maar 
helaas werden we verkeerd begrepen. 
Het bankjesdossier was een groot 
misverstand. IVI werd zeer onterecht 
door toenmalige wethouder Kiki 
Hagen geframed en het kwam zelfs in 
de raad tot een onnodige en tijdro-
vende discussie. De wethouder zette 
IVI neer als een geldwolf terwijl IVI het 
al 5 jaar moet doen met nul euro 
subsidie van de gemeente en zelf veel 
geld en tijd investeert in de broodno-
dige inwonersparticipatie. 

Gesprek met burgemeester 
Uiteindelijk kreeg IVI een gesprek de 
burgemeester en wethouder op 
advies van de raad om dit misver-
stand weg te halen. Een wandeling 
heeft er in ieder geval voor gezorgd 
dat er wat meer begrip is voor de 
bedoelingen van IVI. Echter de Burge-
meester en Wethouder konden IVI 
geen toezeggingen doen ons te 
ondersteunen. Het bankjesdossier 
hebben we gesloten, maar we blijven 
doorgaan met onze doelstelling om 
een sterke inwonersbeweging in De 
Ronde Venen te krijgen waar inwo-
ners echt mee tellen. 

Sportakkoord
Ook het sportakkoord wat IVI eind 
2020 mede ondertekend had en waar 
duidelijk werd dat er behoefte was 
aan één platform waar alle sportacti-
viteiten in De Ronde Venen te vinden 
moesten zijn op één centrale plek gaf 
ons hoop dat hiervoor het IVI-plat-

Terugblik op het jaar 2021 maar IVI wil vooral vooruit kijken

In 2022 is de 
gemeenschap aan zet
Op deze laatse IVI-pagina van het jaar 2021 gaan we even terug te kijken 
wat dit jaar heeft gebracht. Inwoners Voor Inwoners (IVI) kijkt liever 
vooruit en 2022 wordt wat IVI betreft wordt een belangrijk jaar. Het jaar 
van de gemeenteraadverkiezingen en het jaar waar de nieuwe omge-
vingswet eindelijk zal worden ingevoerd. Een jaar waar de stem en de 
invloed van de inwoners op het lokale beleid belangrijker zal zijn dan het 
tot nu toe is geweest. Het jaar van de ommezwaai waar inwonerspartici-
patie echt op de kaart zal komen te staan en de afstand tussen lokale 
overheid en de inwoners veel kleiner kan worden. Het jaar waar de 
gemeenschap aan zet is en echt mee mag doen. 

form en website gebruikt zou gaan 
worden. De gemeente had daar 
immers met een subsidie in geinves-
teerd. Helaas werd IVI bij de uitvoe-
ring van het sportakkoord niet echt 
betrokken en wordt er nu geinves-
teerd in een nieuwe website. Jammer 
en wat ons betreft een gemiste kans. 

Vooruit kijken
Wij kijken dan ook niet graag 
achterom en laten ons niet zomaar uit 
het veld slaan. We wisten dat deze 
kanteling een lange weg zou worden 
en een lange adem nodig had. IVI kijkt 
dan ook liever vooruit. De doelstel-
lingen voor 2022 staan al klaar. We 
hopen dat we eind 2022 positievere 
resultaten kunnen melden. En laten 
we niet vergeten dat er ook mooie 
dingen zijn gebeurd .Zo is het mooi 
dat we als IVI zijn betrokken bij de 
projecten van de gemeente met 
betrekking tot inclusie en de 
Quickscan Lokale Democratie waar de 
gemeente gaat onderzoeken hoe ze 
inwoners beter kunnen betrekken bij 
het lokale beleid. Dat zijn mooie 
stappen in de samenwerking. We 
hopen dat deze ingeslagen weg van 
samenwerking in 2022 wordt 
voortgezet.

Gemeenteraadsverkiezingen 
Als het gaat om de lokale democratie 
is 2022 een belangrijk jaar. In maart 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen er 
weer en mogen we als inwoners na 4 
jaar weer naar de stembus om onze 
lokale vertegenwoordigers te kiezen. 
Dus hét moment om je stem te laten 
horen. Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
wil zelf buiten het politieke speelveld 
blijven en onafhankelijk en op ieder 
moment alle inwoners een podium 
geven om hun stem te laten horen. 
Maar zonder de lokale politiek 
kunnen we natuurlijk niet. Niet gaan 
stemmen is dus geen goede optie. 

Vertrouwen in politiek laag
Maar is het huidige politieke spel nog 
wel te begrijpen voor de inwoners? 
Onderzoek toont aan dat het 
vertrouwen van de Nederlander in 
politieke instituties en autoriteiten 
fors is gedaald. IVI wil dat vertrouwen 
graag weer terugzien onder de inwo-
ners. Het is dan ook belangrijk dat de 
politieke partijen echt gaan luisteren 
naar de inwoners. Niet alleen de 
weken voor de verkiezingen tijdens 
hun campagnes.om stemmen binnen 

te halen, maar altijd inwoners 
betrekken en raadplegen. Veel meer 
samen optrekken met de gemeen-
schap. Met ondernemers wordt wel 
vaak gebrainstormd en overlegd 
terwijl met inwoners dat vaak nog 
veel minder hetr geval is. IVI wil daar 
graag verandering in zien komen en 
we hopen dan ook dat de nieuwe 
raad IVI zal zien als een serieuze 
partner en de goede bedoelingen zal 
omarmen. 

 De nieuwe Omgevingswet 
Dat is wat IVI betreft ook niet vrijblij-
vend want de nieuwe Omgevingswet 
schrijft samenspraak tussen lokale 
overheid en inwoners voor. Deze 
nieuwe wet zal in 2022 worden inge-
voerd. De nieuwe wet bundelt en 
moderniseert de wetten voor de 
fysieke leefomgeving. Met fysieke 
leefomgeving wordt alles bedoeld dat 
nodig is om te kunnen leven, wonen, 
werken, studeren, recreëren zoals 
water, lucht, bodem, natuur, wegen 
en gebouwen. Niet onbelangrijk voor 
inwoners. Besluitvormingsprocessen 
zullen anders moeten gaan lopen en 
de invloed van gemeenteraad en 
College zal meer beperkt worden en 
de rol van de gemeente is niet die van 
voorschrijver maar van bemiddelaar.

Ommezwaai in verhoudingen
Het is echt de bedoeling dat het een 
ommezwaai zal worden in de verhou-
dingen tussen lokale overheid en de 
inwoners. Een totaal andere hande-
lingswijze ten aanzien van het besluit-
vormingsproces en daarmee een 
fundamentele kanteling. De rol van 
de inwoners zal ook veranderen. De 
raad en en de gemeenschap zullen 
veel meer en vaker met elkaar moeten 
optrekken. Gemeente moeten niet 
alleen democratische processen 
inrichten en (laten) toetsen (door de 
gemeenteraad) maar echte partici-
patie gaan inzetten en gaan facili-
teren. Niet voorschrijven maar 
co-creëren. 

Participatiebeleid 
De lokale overheid is verplicht om 
participatiebeleid vast te stellen en uit 
te voeren. De gemeenschap zal echt 
een gelijkwaardige positie verwerven. 
Dit participatiebeleid vergt een 
enorme verandering van denken en 
doen in de maatschappij. Dat is ook 
nieuw voor inwoners. Inwoners 
kunnen niet meer alles laten 
gebeuren maar zullen werkelijk 
ruimte moeten nemen om mee te 
denken en mee te gaan doen! Kaders 
en top down besluiten behoren 
binnenkort tot het verleden.

IVI-Masterclass 
IVI wil hier graag zijn steentje aan 
bijdragen. Zo hebben 2 jonge inwo-
ners in november in de raadzaal van 
het gemeentehuis een indrukwek-
kende masterclass gegeven onder de 

titel “samenleving van de toekomst”. 
De raadzaal was maximaal gevuld 
met belangstellende uit de gemeen-
schap van de Ronde Venen. Naast 
inwoners waren er ook enkele raads-
leden, afgevaardigde van de Jonge-
renadviescommissie (JAC) en lokale 
ondernemers. Er ontstonden mooie 
dialogen en er was een mooie dyna-
miek onder de aanwezigen om samen 
te zoeken naar een mooie en betere 
samenleving voor de toekomst. Een 
inspirerende avond die wat IVI betreft 
zeker voor herhaling vatbaar is. 

Gemeenschap aan zet
Ook hebben we de kans gekregen om 
een presentatie te geven over de 
participatietool die IVI in 2022 gaat 
uitrollen onder de naam “Gemeen-
schap aan zet” waarbij wij samen met 
onderzoeksbreuau TOPonderzoek en 
Swipocratie vanaf 2022 raadple-
gingen in de gemeenschap gaan 
houden en een inwonerspanel gaan 
neerzetten. Met deze opgehaalde 
informatie uit de gemeenschap is het 
de bedoeling dat de raad dit mee kan 
laten wegen om besluiten te nemen. 
2022 is dus het jaar waar de gemeen-
schap aan zet is! 

Mooie IVI-dialogen in 2022
Als we weer fysiek bij elkaar mogen 
komen lijkt het IVI dan ook goed de 
Masterclass nog eens te organiseren 
en daar ook gelijk participatietool ‘de 
gemeenschap aan zet’ uit te leggen 
wat dit voor de gemeenschap gaat 
betekenen. We hopen dan wel dat alle 
politieke partijen aanschuiven. Een 
mooie kans om de dialoog met elkaar 
aan te gaan over het onderwerp “Poli-
tiek en de nieuwe democratie”. Links 
en rechts moet dan niet uitmaken en 
partijpolitiek moet misschien niet 
leidend zijn maar de stem van de 
inwoner moet veel meer de maat zijn. 
Het vooral samen met elkaar gaan 
doen want “Samen kom je verder!”

Nog meer mooie plannen
We hebben nog veel meer mooie 
plannen voor 2022 op de agenda 
staan. Zo willen we inwoners een 
regenton aanbieden, een verbindings-
tafel gaan neerzetten, voedselbossen 
opzetten en nog veel meer. Blijf ons 
daarom volgen in deze krant op de 
IVI-pagina. Wij wensen u in ieder geval 
een heel gezond 2022 en dat al uw 
wensen maar uit mogen komen. Heeft 
u een wens waarbij wij u misschien 
kunnen helpen mail ons gerust: 
info@inwonersvoorinwoners.nl
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