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Uw lijsttrekker
Sjaak Verhaar

Stem lokaal,
stem lijst 4!

Stabiel
betrokken

Uithoorn - Op 18 februari 2010 
heeft de raad in een besloten verga-
dering een aanbeveling aan de mi-
nister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties vastgesteld van 
twee personen die voor benoeming 
tot burgemeester van Uithoorn in 
aanmerking komen. De eerste per-
soon op de aanbeveling is mevrouw 
drs. D.H. Oudshoorn, wonende te 
Rotterdam. De naam van de twee-
de persoon wordt niet openbaar ge-
maakt.
De raad heeft in haar vergadering 
kennisgenomen van het eindverslag 

van de vertrouwenscommissie die 
was samengesteld in het kader van 
de vervulling van de burgemeesters-
vacature in Uithoorn. Op basis van 
het eindverslag is de aanbeveling 
gemaakt. Mevrouw Oudshoorn (37) 
is lid van de Partij van de Arbeid. 
Haar beroepsmatige achtergrond 
ligt aan de justitiële kant van de 
jeugdbescherming. Haar bestuur-
lijke ervaring heeft zij opgedaan in 
de Rotterdamse deelgemeente Fe-
ijenoord. Van 2002 tot 2006 was zij 
deelraadswethouder; sinds 2006 is 
zij voorzitter van het dagelijks be-

stuur. In beide functies heeft zij di-
verse inhoudelijke portefeuilles be-
heerd. Daarnaast is zij sinds mei 
2009 voorzitter van de Verenigde 
Rotterdamse Deelgemeenten. 

De aanbeveling van de raad wordt 
ter kennis gebracht van de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties, mevrouw dr. G. ter 
Horst. Als de Minister de aanbe-
veling van de raad overneemt, kan 
de benoeming van mevrouw Ouds-
hoorn tot burgemeester van Uit-
hoorn ingaan op 20 mei 2010.

Aanbeveling nieuwe burgemeester Uithoorn:

Mevrouw drs. Dagmar 
H. Oudshoorn (37)

Uithoorn/De Ronde Venen – Het 
besluit dat de Uithoornse gemeen-
teraad vorige week donderdag heeft 
genomen, om toch te kiezen voor de 
garagevariant en het autoluw maken 
van de “oude N201” is duidelijk niet 
wat de provincies Utrecht en nu ook 
per brief vastgelegd de provincie 
Noord-Holland, voor ogen hebben. 
De brief van de provincie Utrecht 
werd door wethouder Levenbach 
en vervolgens ook door de raad tij-
dens de raadsvergadering afgedaan 
als: “dat maken wij zelf wel uit, waar 
bemoeien ze zich mee”. Ook het feit 
dat er bij het college bekend was dat 
een soortgelijke brief onderweg was 
van de provincie Noord-Holland, 
waar de gemeente Uithoorn toch 
wel degelijk rekening mee heeft te 
houden in verband met vergunnin-
gen en goedkeuringen van plannen, 

werd door de wethouder als ‘onbe-
langrijk’ afgedaan. “Formeel hebben 
wij nog geen brief binnen, dus weten 
we formeel niet wat er in staat”, zo 
zei de wethouder heel stoer tijdens 
de raadsvergadering. 
De meerderheid van de raad – op de 
eenmansfractie Ons Uithoorn na - 
ging met de wethouder mee en nam 
het besluit dat zij de garagevariant 
wilde.

Ernstig zorgen
Nu is de brief van de provincie er wel 
en de inhoud is niet mis te verstaan. 
Zij schrijven: “Wij maken ons ernstig 
zorgen over de gevolgen van dat be-
sluit. Ons bezwaar zullen wij toelich-
ten: Het recente besluit is een uit-
werking van het eerder door de ge-
meenteraad van Uithoorn genomen 
besluit ‘in beginsel de (doorgaan-

de) verbinding door het Dorpscen-
trum, met uitzondering van een ver-
binding voor het langzame verkeer, 
na omlegging van de N201 onmo-
gelijk te maken’. Naar aanleiding van 
dat besluit hebben wij per brief van 
18 september 2008 aangegeven dat 
een dergelijke ‘knip’ niet mag leiden 
tot aanvaardbare gevolgen voor de 
omgeving”, aldus de provincie.

Onaanvaardbaar
“Thans moeten wij vaststellen dat 
een knip, ook in de gekozen gara-
gevariant, wel onaanvaardbare ge-
volgen heeft voor de omgeving, na-
melijk de verkeersbelasting van het 
aquaduct. Op basis van onderzoek, 
uitgevoerd in opdracht van de ge-
meente Uithoorn, stellen wij vast dat 
de hoeveelheid verkeer in het aqua-
duct vanwege de knip toeneemt met 

28% en dat daarmee de grens is be-
reikt, met andere woorden: bij deze 
verkeersbelastingen moet rekening 
gehouden worden met congestie.
Daar komt bij dat een belangrijk deel 
van het verkeer dat niet meer via de 
Irenebug kan rijden, herkomst/be-
stemmingsverkeer is van Uithoorn; 
de congestie wordt dus in belang-
rijke mate veroorzaakt door het ver-
keer van en naar Uithoorn”, aldus de 
provincie in haar brief aan het col-
lege van Uithoorn.

Te ver
“Natuurlijk hebben wij begrip voor 
uw streven het doorgaande verkeer 
door het centrum van Uithoorn na 
omlegging van N201 naar een ac-
ceptabel niveau terug te brengen”, 
zo vervolgt de provincie in haar brief. 
“Dat is ook het uitgangspunt ge-
weest van het project N201. In dat 
verband verwijzen wij naar het door 
alle partijen onderschreven Master-
plan N201, waarin is gesteld dat het 
voor de leefbaarheid woonkernen 
gewenst is het doorgaande verkeer 
zonder bestemming ter plaatse om 
de woonkernen heen te leiden. In uw 
plannen gaat u echter verder. Ook 
het herkomst- en bestemmingsver-
keer wordt geweerd uit de kern en 
leidt daarmee tot te hoge verkeers-
belastingen in het aquaduct. Sa-
menvattend stellen wij vast dat wij 
zonder aanvullende maatregelen, 
maatregelen waarmee de verkeers-
belasting van het aquaduct omlaag 
wordt gebracht, niet kunnen instem-
men met uw plannen. Wij zullen ons 
in dat verband dan ook beraden op 
te nemen stappen”, aldus de brief. 

Hier kunnen het college en de raad 
het even mee doen. We zijn be-
nieuwd op de reactie van college en 
raad.

Provincie Noord-Holland zeker niet blij met de
plannen van de gemeenteraad:

”Zo kunnen wij niet 
instemmen met de plannen”

Alcoholcontrole 
Uithoorn/De Kwakel - De poli-
tie heeft vrijdag 19 februari tussen 
drie uur en kwart voor negen op de 
Sportlaan en de Amelanchier een 
alcoholcontrole gehouden. 1180 Be-
stuurders moesten een blaastest af-
leggen. Er zijn vier bekeuringen uit-
gedeeld voor rijden onder invloed, 
rijden zonder rijbewijs, mobiel bel-
len tijdens het rijden en rijden met 
een defect achterlicht.

Politie houdt 
autovernieler aan
Uithoorn - Donderdagochtend 
18 februari heeft de politie om-
streeks kwart voor zes op de Nico-
laas Beetslaan een 17-jarige jongen 
uit Uithoorn aangehouden. De po-
litie kreeg de melding dat er op de 
Straatsburgflat meerdere auto’s ver-
nield waren. Ook waren er goede-
ren uit de voertuigen weggenomen. 
Bij de Romeflat zagen agenten een 
verdachte fietsen die aan het opge-
geven signalement voldeed. Toen de 
politie hem wilde controleren, ging 
de jongen ervandoor. Op de Nico-
laas Beetslaan wist de politie de 
jongen aan te houden. Hij is mee-
genomen naar het bureau waar hij 
voor onderzoek in verzekering is ge-
steld.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.spruit@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale tel.s 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

C O L O F O N

pagina 2 Nieuwe Meerbode - 24 februari 2010

Wie krijgt 
uw stem 
op 3 maart?
De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. 
Op woensdag 3 maart bepaalt u wie er zitting mogen ne-
men in de raad voor onze gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi er: 
telefoon 0297-513963 of per e-mail griffi e@uithoorn.nl

Nog 1 week 
te gaan!

Laat uw stem niet verloren gaan

Op www.uithoorn.nl vindt u onder de knop gemeenteraadsverkie-
zing ook Programvergelijking Uithoorn. Daarin worden de verkiezings-
programma’s van de aan de Uithoornse gemeenteraadsverkiezingen 
deelnemende partijen met elkaar vergeleken op een aantal punten, 
zoals wonen, veiligheid, onderwijs, verkeer, welzijn, cultuur en Dorps-
centrum. 

Via www.uithoorn.nl kunt u onder de knop gemeenteraadsverkie-
zing ook een kijkje nemen op de websites van de afzonderlijke partij-
en. Daar vindt u uitvoerige informatie over hun kandidaten, program-
ma’s en andere wetenswaardigheden.

Vergelijk de programma’s 
van de partijen

Stempas
Deze week ontvangt u op uw huisadres een stempas. Deze stempas staat 
op uw naam en is dus persoonlijk. Zonder pas mag u niet stemmen. Neem 
deze dus mee als u gaat stemmen. U moet de stempas aan een stembu-
reaulid overhandigen, voordat u mag stemmen. Het stembureaulid neemt 
uw pas in.

Stempas kwijt?
Raakt u de stempas kwijt? Dan kunt u tot en met dinsdag 2 maart 2010 tot 
16.30 uur een nieuwe aanvragen bij cluster Burgerzaken in het gemeente-
huis. 

Openingstijden Burgerzaken:
Maandag  08.30-12.00 uur
Dinsdag 08.30-12.00 uur
 12.30-16.30 uur (alleen op afspraak)
Woensdag  08.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 08.30-12.00 uur
 12.30-16.30 uur (alleen op afspraak)
Vrijdag 08.30-12.30 uur 

Raakt u na 2 maart 2010 uw stempas kwijt? 
Dan kunt u helaas niet stemmen bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 3 maart 2010.

In de raadsvergadering van 18 fe-
bruari heeft de gemeenteraad aan 
de Minister van Binnenlandse Za-
ken aanbevolen mevrouw drs. D.H. 
Oudshoorn te benoemen tot burge-
meester van Uithoorn.

Mevrouw Dagmar Oudshoorn (37) 
is lid van de Partij van de Arbeid en 
woont in Rotterdam. Haar beroeps-
matige achtergrond ligt aan de justi-
tiële kant van de jeugdbescherming. 
Mevrouw Oudshoorn heeft haar be-
stuurlijke ervaring opgedaan in de 

Rotterdamse deelgemeente Fe-
ijenoord. Van 2002 tot 2006 was zij 
deelraadswethouder; sinds 2006 is 
zij voorzitter van het dagelijks be-
stuur. In beide functies heeft zij di-
verse inhoudelijke portefeuilles be-
heerd. Daarnaast is zij sinds mei 
2009 voorzitter van de Verenigde 
Rotterdamse Deelgemeenten. 
Als de Minister de aanbeveling van 
de raad overneemt, kan de benoe-
ming van mevrouw Oudshoorn tot 
burgemeester van Uithoorn ingaan 
op 20 mei 2010.

Nieuwe burgemeester

Zelf op vakantie in de week van de 
verkiezingen? Laat uw stem niet ver-
loren gaan! Machtig iemand anders 

om uw stem uit te brengen. Op de 
achterkant van uw stempas vindt u 
alle informatie hierover.

Lijsttrekkersdebat op 17 februari in basisschool De Zon in De Kwakel.

Stemlokalen op 3 maart
Met de stempas kunt u in alle stemlokalen binnen de gemeente Uithoorn 
uw stem uitbrengen. Om in een ander stemlokaal binnen de eigen gemeen-
te te stemmen, hoeft u dus niets te regelen. De stemlokalen zijn woensdag 
3 maart 2010 van 07.30 tot 21.00 uur geopend.

De stemlocaties in Uithoorn zijn:
1. Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16
2. De Springschans, Eendracht 8
3. Lijn 5 Amstelduin, Grote Lijster 1
4. Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16
5. R.K. Basisschool De Zon, Anjerlaan 1
6. Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27
7. De Regenboog, Kuyperlaan 50
8. Wijksteunpunt, Bilderdijkhof 1
9. Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29
10. Sportkantine De Scheg, A. van Schendellaan 100
11. Evang.Chr.Gem., Herman Gorterhof 3
12. KnA-gebouw (muziek ver.), Legmeerplein 49
13. Alkwin Kollege, ingang Geertruidahoeve
14. Clubhuis De Amstel, Sportlaan 180  

Goed nieuws voor verliefde en trouw-
lustige paren! Per 1 januari 2010 zijn 
in de gemeente Uithoorn de trouwlo-
caties vrijgegeven. Je kunt dus trou-
wen waar je wilt! Of je elkaar nu het 
jawoord wil geven op de midden-
stip van je voetbalclub, midden op 
de markt, in je favoriete restaurant, 
op de plek waar jullie elkaar de eer-
ste zoen gaven of in je eigen achter-
tuin... het kan allemaal!

De eersten die gebruik maakten van 
deze nieuwe regeling waren Chiel 
Barends en Nanda de Reijke. Zij 
trouwden 5 februari jl. in hun eigen 
huis. Trouwambtenaar Cindy Pieter-
se sprak in de huiskamer het bruids-

paar op vrolijke en persoonlijke wijze 
toe, omringd door hun nieuwsgierige 
gasten die tot in de keuken en in de 
tuin stonden. Zij zagen hoe Chiel en 
Nanda ‘ja’ zeiden en barstten uit in 
‘lang zullen ze leven’ toen de trouw-
ambtenaar riep dat het huwelijk was 
voltrokken. Direct na de plechtig-
heid en een korte speech van de va-
der van de bruid barstte het feest los 
in hun eigen huis, dat voor één dag 
trouwkapel was.
Voor huwelijken en partnerschap-
pen op een zelf gekozen vrije locatie 
geldt een aantal voorwaarden. Voor 
meer informatie kunt u contact opne-
men met de medewerkers van clus-
ter Burgerzaken,  tel. 0297-513140.

Overal trouwen in 
Uithoorn

Gemeentegids 2010
Wie de nieuwe gemeentegids nog niet thuis heeft ontvangen, kan de-

ze vanaf maandag 22 februari opvragen bij de receptie van het 
gemeentehuis. Tel. 513 111. U kunt de nieuwe gemeente-

gids ook per e-mail aanvragen (gemeente@uithoorn.nl). 
Vergeet daarbij niet uw adres met postcode te vermelden. 

De gemeentegids 2010 is medio februari ook digitaal be-
schikbaar. Kijk hiervoor op de gemeentegidsbanner 

op www.uithoorn.nl 



Als de minister van Binnenland-
se zaken de voordracht van de ge-
meenteraad overneemt, wordt Dag-
mar Oudshoorn (37) op 20 mei a.s. 
de nieuwe burgemeester van Uit-
hoorn. 
Geboren op 31 oktober 1972 in Bre-
da bracht Dagmar Oudshoorn haar 
jeugd door in het Zeeuwse Goes. 
Haar moeder is Zeeuwse. Dagmar 
genoot daar van de ruimte, het groen 
en het water. En dat is een van de re-
denen waarom ze vanuit de Rotter-
damse wijk Feijenoord graag wil ver-
trekken naar Uithoorn.
Mevrouw Oudshoorn is in 2002 in fei-
te min of meer het openbaar bestuur 
ingerold. Ze had net een cursus Po-
litiek afgerond en haar docent vroeg 
haar of ze er niet voor voelde poli-
tiek actief te worden. Dat deed ze en 
is min of meer in het diepe gespron-
gen. Ze had niet verwacht meteen 
deelraadswethouder van de deelge-
meente Feijenoord te worden. 
Mevrouw Oudshoorn is sinds 2006 
in de deelgemeente Feijenoord 
voorzitter van het Dagelijks Bestuur 
namens de PvdA. Vorig jaar werd ze 
ook voorzitter van de Verenigde Rot-
terdamse Deelgemeenten. Ze woont 
samen en haar vriend is voetballief-
hebber. Mevrouw Oudshoorn heeft 
niet zoveel met voetbal, maar waar-
deert wel bijzonder de samenwer-
king met Feyenoord in haar deelge-
meente. 
Naast haar waardering van de groe-
ne en waterrijke omgeving van Uit-
hoorn is mevrouw Oudshoorn ge-
boeid door Greenport, de interge-
meentelijke samenwerking in deze 
regio, Schiphol en de ontwikkeling 
van het Dorpscentrum. Dit zijn en-

kele van de vele aanknopingspun-
ten die haar gebracht hebben tot het 
solliciteren naar de burgemeesters-
post hier. Zij wil na een aantal jaren 
met veel plezier in een grootstedelij-
ke omgeving te hebben gewoond en 
gewerkt zich nu graag verdiepen in 
de materie waarmee deze gemeen-
te te maken heeft. “Het is brengen 
en halen”, lacht Dagmar Oudshoorn. 
Zij kende Uithoorn al voordat ze sol-
liciteerde, want een van haar bes-
te vriendinnen woont op een steen-
worp afstand van het gemeentehuis. 
Als burgemeester van Uithoorn wil 
zij graag samenwerken met bewo-
ners, ondernemers, bestuurders en 
ambtenaren. Mevrouw Oudshoorn 
typeert zich als een samenwerker 
die graag tussen de mensen ver-
keert en gemakkelijk benaderbaar 
is. Zij hoopt dat de mensen voor haar 
ook de deur zullen openzetten.
Voordat ze zich uitspreekt over con-
crete zaken die ze als burgemeester 
graag wil aanpakken, wil mevrouw 
Oudshoorn eerst kennismaken met 
haar nieuwe woon- en werkgebied. 
Ze wil dat doen door zich goed te ori-
enteren via contacten met individu-
en en met organisaties, zoals Buurt-
beheer. “Je moet eerst weten waar je 
het over hebt, voordat je kunt gaan 
optreden”zegt ze. 
Contact met de huidige burgemees-
ter van Uithoorn, Lies Spruit, heeft ze 
nog niet gehad. Maar dat staat zeker 
op het programma. Wel kreeg Dag-
mar Oudshoorn na de raadsvoor-
dracht mooie boeketten van B&W en 
de raad. Als ze in mei echt aan de 
slag gaat als burgemeester van Uit-
hoorn zal ze nog veel met bloemen 
te maken krijgen.

“Eerst weten waar je het over 
hebt en dan in actie komen.”
Dagmar Oudshoorn de 
nieuwe burgemeester 
van Uithoorn
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0297-513 255

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

Lijsttrekkersdebat op 17 februari in basisschool De Zon in De Kwakel.

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 25 februari 2010 in het gemeentehuis. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na 
een korte schorsing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, A.W.M. Spruit

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 25 FEBRUARI 2010

Informatief Beraad
Voorzitter: ing. J.H. Hoogkamer

1 Opening - Agenda Informatief Beraad 19.30 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
1.3 Stedenbouwkundige randvoorwaarden Vinckebuurt 19.45 uur
 Het college van b&w informeert de raad door middel van een 
 presentatie over de stedenbouwkundige randvoorwaarden 
 voor de Vinckebuurt. Doel: informatie aan de raad.
1.4 Cultuurfoto (RV09.79) 20.15 uur
 Het college van b&w stelt voor de cultuurfoto vast te stellen als 
 eerste onderdeel van het beleidskader voor cultuur.
 Doel: informatieve bespreking in de raad en met college ter 
 voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
1.5 VROM Starterslening Uithoorn en Woonfonds 2010 (RV09.75) 20.35 uur
 Het college van b&w stelt voor de VROM starterslening Uithoorn 
 en de gewijzigde verordening op het Woonfonds, vast te stellen.
 Doel: informatieve bespreking in de raad en met college ter 
 voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
 Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing 20.55 uur

Raadsvergadering
Voorzitter: A.W.M. Spruit

2 Opening - stilte - primus 21.00 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 25 februari 2010
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 11 februari 2010
2.4 Ingekomen stukken week 06
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat
3 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. 21.10 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 Vaststelling Kwaliteitsplan Openbare ruimte 2010 (RV10.03) 21.25 uur
 Het college van b&w stelt voor het Kwaliteitsplan Openbare 
 ruimte 2010 vast te stellen zonder het opstellen van een 
 uitvoeringsprogramma.
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
3.2 Afscheid mevrouw M.C.M.M. Oudshoorn- van Egmond 21.50 uur
 In de raad wordt afscheid genomen van mevrouw 
 Oudshoorn-van Egmond die per 1 maart 2010 haar werkzaam-
 heden als wethouder voor de gemeente Uithoorn beëindigt. 
 Einde beraadslagingen – schorsing – politiek beraad fracties 22.30 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat  22.35 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Verordening antidiscriminatievoorziening (RV09.80)
 2. Begroting milieusamenwerking AM (RV10.05)
 Sluiting openbare vergadering 22.45 uur

Uithoornse sport: 
Doe mee aan de 
Nationale SportWeek!
In 2010 is de Nationale Sport Week van 17-24 april. Vanaf februari 
staat op de website www.nationalesportweek.nl geregeld info. Flyers, 
persberichten en posters zijn op de site  te downloaden. Wil je als ver-
eniging of sportorganisatie in deze Sport Week activiteiten aanbieden, 
meld je vereniging/organisatie dan aan op de website. Je ontvangt een 
gratis promotiepakket en lift mee op de landelijke campagne. Organi-

seer een gratis proefl es, clinic of demonstratie, ouder/ kind activitei-
ten of een toernooi.

De organisatie van de JeugdActiviteitenPas (JAP) ziet in deel-
name  een mooie kans om de Uithoornse sport in combina-

tie met de JAP te promoten. Natuurlijk zijn ook activitei-
ten voor jongeren, volwassenen en ouderen welkom. 

Om een gezamenlijke activiteitenkalender van alle 
sportactiviteiten in Uithoorn te kunnen maken 

is de vraag om de aanmelding ook door 
te geven aan Saskia van der Meer, 

projectleider JeugdActivteiten-
Pas, email jap@uithoorn.nl 

Tel 020-3473459.

Amstelland Bibliotheken sluit haar 
bibliotheek in Uithoorn tijdens de 
verbouwing van 15 maart tot en met 
8 april 2010. 
In deze periode ondergaat niet al-
leen het interieur van de bibliotheek 
een metamorfose maar zullen ook 
aan de collectie nieuwe materialen 
worden toegevoegd. De collectie is 
de afgelopen tijd al met een kwali-
teitsimpuls van de gemeente verbe-
terd en zal voortaan op thema terug 
te vinden zijn. 
De inmiddels verouderde inrichting 
krijgt een opfrisbeurt. Kasten, tafels 
en stoelen krijgen een modern jasje 
en de kleurstelling wordt aangepast. 
Architect Aat Vos van architectenbu-
reau Aequo tekent voor deze verbe-
teringen, alles met respect voor het 
gebouw van Rietveld. Ook de entree 
zal worden aangepast, de balie ver-
plaatst en de loop wordt verbeterd. 
Na de verbouwing biedt de biblio-

theek ook een collectie games en de 
mogelijkheid om in de bibliotheek te 
gamen. Verder komt er een collec-
tie levende prentenboeken en een 
showcollectie Management en Mar-
keting boeken.
Leden van de bibliotheek mogen hun 
geleend materiaal langer thuis hou-
den. Kijk op de leenbonnen voor de 
exacte inleverdatum. Indien leden 
tussentijds toch materialen willen in-
leveren of lenen, dan kan dat bij één 
van de andere Amstelland bibliothe-
ken. Alle informatie over de verbou-
wing staat op de website www.am-
stelland-bibliotheken.nl Hier kunt u 
ook de vorderingen van de verbou-
wing volgen.
Naar verwachting is de compleet 
vernieuwde bibliotheek Uithoorn 
vanaf vrijdag 9 april 2010 
weer open voor het 
publiek.

Bibliotheek Uithoorn 
tijdelijk dicht wegens 
verbouwing

Betalingstermijnen 
automatische incasso 
belastingaanslag 2010
Tot onze spijt is er een foutieve vermelding gemaakt in de toelichting 
op de belastingaanslag 2010 betreffende de betalingstermijnen voor 
de automatische incasso. In de toelichting staat vermeld dat de aan-
slag bij automatische incasso in tien maandelijkse termijnen voldaan 
dient te worden. Dit is echter niet juist. Iedere aanslag zal bij automa-
tische incasso in acht maandelijkse termijnen worden afgeschreven, 
zoals wel correct vermeld staat op de achterzijde van de aanslag. On-
ze welgemeende excuses voor het eventueel ontstane misverstand.

Op donderdag 4 maart 2010 wordt 
van 19.30 - 21.30 uur een openbaar 
politiek debat gehouden in de raad-
zaal van het gemeentehuis te Uit-
hoorn.

In dit politiek debat geven de geko-
zen partijen een eerste reactie op 
de verkiezingsuitslag en benoemen 
zij de inhoudelijke speerpunten die 
zij belangrijk vinden voor de agenda 
van de raad in de komende vier jaar. 
Het debat wordt gevoerd door (maxi-
maal) twee vertegenwoordigers van 
de nieuwe fracties.
Afhankelijk van het verloop van het 
debat, onder voorzitterschap van 
burgemeester Spruit, worden aan 
het slot de eerste conclusies over de 

inhoudelijke speerpunten geformu-
leerd. Deze worden in een voorstel 
aan de nieuwe raad aangeboden. 
Over dit voorstel wordt in de eer-
ste vergadering van de nieuwe raad 
op 11 maart 2010 een politiek debat 
gevoerd, worden de prioriteiten be-
paald en vindt tenslotte besluitvor-
ming plaats. Het besluit wordt ver-
volgens als input meegegeven aan 
de onderhandelaars voor een nieuw 
college van burgemeester en wet-
houders.
De lijsttrekkers hebben tot de bijeen-
komst op 4 maart 2010 besloten om 
zo snel mogelijk na de verkiezingen 
een openbare start te maken met de 
politieke grondslag voor de werk-
zaamheden van de nieuwe raad.

Openbaar debat na de 
gemeenteraadsverkiezingen
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Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. 
Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe 
Meerbode.

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de

activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of mel-
ding.

- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evene-
menten niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

v.a.17 jan. Expositie Winters Kunstgenot in Galerie Fort aan de
Drecht. Openingstijden: do/vr 14-17 uur en 
za/zo 12-17 uur. Expositie duurt t/m 23 februari.

24 feb. Bewonersoverleg Zijdelwaard, ’t Startnest, 19.30 uur
26 feb. Politiek café met Rick FM in sporthal KDO
27 feb. Bandavond, punk, The Mix, 21.00-02.30 uur (€ 5)
28 feb. Braderie in Oude Dorp, 11-17 uur, 
3 mrt. Verkiezingen gemeenteraad, 7.30-21.00 uur
4 mrt. Alzheimercafé Uithoorn in Het Hoge Heem, 

Wiegerbruinlaan, 19.30 uur
6 maart Braderie op Amstelplein, 9-17 uur
7 maart Openbare repetities bij Muziekvereniging KNA 

aan Legmeerplein, aanvang 11.00 uur
21 maart Fem@il, vocalgroup, Thamerkerk, 14.30 uur (€ 10)
26 maart COV Amicitia, Johannes Passion in Grote kerk Wilnis
31 maart Paasactiviteit voor kinderen, kinderboerderij 

De Olievaar, 13.30 uur ( € 2)
13 april Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
17 april Braderie in Oude Dorp
18 april Duo Bilitis, zang en harp, Thamerkerk (€ 10)
20 april Bewonersoverleg De Legmeer, 

steunpunt Legmeer, 19.30 uur
25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en ac-
tiviteiten voor de rest van het jaar op on-
ze website www.uithoorn.nl/activiteiten. 
Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

GRAVEN 
PROEFSLEUVEN 

Op maandag 18 januari is aanne-
mingsbedrijf Van Amerongen begon-
nen met het graven van proefsleuven 
voor de lokalisering van kabels en lei-
dingen op zowel de Zijdelweg als de 
Amsterdamseweg. 

HERINRICHTING 
HEIJERMANSLAAN

Begin februari is begonnen met de 
eerste fase van de herinrichting van de 
Heijermanslaan. Een omleidingroute 
is aangegeven. Voor fi etsers en voet-
gangers zijn voorzieningen getroffen. 
Door de werkzaamheden is ook de An-
ne Franklaan kort voor het wegverkeer 
afgesloten. In de periode van 1 febru-
ari tot eind april vinden er werkzaam-
heden plaats aan de brug tussen He-
ijermanslaan en Albert Verweylaan. Er 
worden natuurvriendelijke oevers aan-
gelegd. Tijdens de werkzaamheden 
aan de brug is deze afgesloten en is 
ook hier een omleidingroute. De aan-
leg van de natuurvriendelijke oevers 
levert weinig hinder op.

RIOOLVERVANGING 
HUGO DE GROOTLAAN

De werkzaamheden zijn in december 
2009 begonnen. De bomen in de Hu-
go de Grootlaan zijn gerooid. De win-
ter heeft ervoor gezorgd dat er nauwe-
lijks rioolwerkzaamheden hebben kun-
nen plaatsvinden. Zodra het mogelijk 
is, zal de aannemer doorgaan met zijn 
werkzaamheden.

AFSLUITINGEN 
ZIJDELWEG I.V.M. 
AANLEG BUSTUNNEL

De provincie Noord-Holland legt een 
vrije busbaan voor de Zuidtangent 
aan. De busbaan komt te lopen van 
het busstation Uithoorn tot nabij de 
kruising met de Legmeerdijk. Een on-
derdeel van de busbaan is een bustun-
nel ter hoogte van de Zijdelweg. Om 
de bustunnel te kunnen bouwen wordt 
een tijdelijke bypass op de Zijdelweg 

WERK IN
UITVOERING

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
- Aansluiting Randweg-Legmeerdijk

permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

ruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toelich-
ting) over de lopende projecten kunt u 
vinden op de website: www.uithoorn.
nl/actueel/werkinuitvoering.

RIOOLWERKZAAM-
HEDEN LANGS N201 
BIJ UITHOORN

Tot en met eind februari 2010 voert 
Waternet in samenwerking met de ge-
meente Uithoorn rioolwerkzaamhe-
den uit langs de N201, tussen de Poel-
weg en de Noorddammerweg. Voor de 
aanleg van de nieuwe busbaan is het 
noodzakelijk dat bestaande rioolbui-
zen worden omgelegd. 

Verkeersmaatregelen
Momenteel is Waternet, in opdracht 
van de gemeente Uithoorn, een ri-
oolwaterpersleiding aan het omleg-
gen binnen de gemeente Uithoorn. In 
verband met deze werkzaamheden is 
het noodzakelijk om de Poelweg ten 
noorden van de provinciale weg twee 
keer af te sluiten. De eerste afsluiting 
stond gepland in week 7 tussen 9.00 
en 20.00 uur gedurende één dag. 
De tweede afsluiting staat gepland in 
week 9 (1 nacht, tijdstip nader te bepa-
len). Een en ander is uiteraard afhan-
kelijk van de weersomstandigheden. 
Tijdens de afsluiting wordt er een om-
leidingsroute ingesteld; deze is ook te-
rug te vinden op www.uithoorn.nl. Be-
drijven zullen via deze omleidingsrou-
te bereikbaar blijven.

W W W . U I T H O O R N . N L

Van 15 tot en met 20 maart is het 
weer zover: de achtste editie van de 
Week van Nederland Schoon. Ge-
meente Uithoorn doet ook dit jaar 
mee en organiseert op verschillende 
locaties schoonmaakacties. U kunt 
ook meehelpen! Hoe? Dat leest u 
hieronder.

Schoonmaakacties
Zwerfafval is een grote ergernis voor 
veel inwoners. De Week van Ne-
derland Schoon is het moment om 
zwerfafval aan te pakken. Dan zet 
de gemeente zich extra in voor het 
schoonmaken van Uithoorn. Als af-
sluiting van deze week is zaterdag 
20 maart de Landelijke Opschoon-
dag: dé dag waarop in heel Neder-
land bewoners, verenigingen en on-
dernemers de handen uit de mou-
wen steken om hun gemeente een 
stuk schoner te maken. Vorig jaar 
hebben ruim 1000 inwoners gehol-
pen met deze grote schoonmaak. 
Scholen hebben toen de Uithoornse 
straten schoongemaakt. Ook drijfaf-
val in de Amstel en afval rond het Zij-
delmeer is opgeruimd. Dit jaar wil de 
gemeente het succes van afgelopen 
jaar evenaren en roept ook nu weer 
uw hulp in.

Hoe doet u mee?
Het staat u vrij een actie te beden-

ken, zolang het maar om een schoon-
maakactie gaat. Een grote of kleine 
actie, in de directe omgeving of el-
ders, er is veel mogelijk. U kunt deze 
actie plannen op zaterdag 20 maart 
tijdens de Landelijke Opschoondag. 
Het is ook mogelijk om op een an-
dere dag in de Week van Nederland 
Schoon aan de slag te gaan.
Via onderstaande contactgegevens 
kunt u contact opnemen met de ge-
meente of opbouwwerker. In overleg 
plannen we uw actie in en kunnen we 
u, waar mogelijk, ondersteunen met 
materiaal zoals grijpers, vuilniszak-
ken en een veegwagen.
Om de acties goed in te plannen en te 
organiseren vragen wij u om uiterlijk 
maandag 1 maart 2010 contact met 
ons op te nemen via Giel Payens. Dit 
kan telefonisch 0297-561127 of via e-
mail nederlandschoon@uithoorn.nl 
onder vermelding van ‘opschoon-
dag’. In de periode tot aan de Week 
van Nederland Schoon zullen wij re-
gelmatig contact houden om de actie 
goed voor te bereiden. 
Een schoon Uithoorn staat centraal, 
maar ook gezelligheid en bewust-
wording is een belangrijke factor 
voor een geslaagde week. Met gad-
gets, beloningen en ludieke acties 
proberen we van de Week Neder-
land Schoon voor jong en oud een 
geslaagd evenement te maken.

Uithoorn, schoont op!
De Week van Nederland Schoon: 
grote schoonmaak in Uithoorn

aangelegd. Op maandag 1 maart 2010 
start de provincie met de aanleg van 
deze bypass. Het verkeer moet reke-
ning houden met verkeershinder en 
een omleidingsroute tijdens de week-
endafsluiting.

Van 1 tot en met 5 maart 2010
Fietsers- en voetgangers
Van 1 maart tot en met 5 maart is het 
fi ets- en voetpad aan de oostzijde van 
de Zijdelweg ter hoogte van de fi ets-
tunnel afgesloten. Fietsers en voet-
gangers moeten oversteken bij de 
kruisingen Prinses Christinalaan en de 
Wiegerbruinlaan om gebruik te maken 
van het fi ets- en voetpad aan de west-
zijde. 

Autoverkeer
Van 3 tot en met 5 maart, van 9.00 tot 
15.00 uur wordt het autoverkeer op 
de Zijdelweg ter hoogte van de fi ets-
tunnel om en om over 1 rijbaan geleid 
met behulp van verkeerslichten. Voor 
9.00 uur en na 15.00 uur is de rijbaan 
in twee richtingen vrij.

Weekendafsluiting van 
5 tot en met 8 maart 2010
Van vrijdag 5 maart 20.00 uur tot en 
met maandag 8 maart 5.00 uur is de 
Zijdelweg tussen de kruising Prinses 
Christinalaan en de Wiegerbruinlaan 
afgesloten voor al het doorgaande ver-
keer. Dus ook voor fietsers en voet-
gangers. De omleidingsroute loopt via 
de Prinses Christinalaan, Boerlagel-
aan, Alfons Arienslaan en de Wieger-
bruinlaan. De percelen van de aan-
wonenden, de Renault garage en het 
tankstation blijven tijdens de afsluiting 
bereikbaar.

VERLEGGEN WATER-
LEIDING ZIJDELWEG 
VOOR NIEUWE N201

Voor de aanleg van de nieuwe N201 
moet de provincie Noord-Holland de 
huidige waterleiding op de Zijdelweg 
nabij de Randweg laten verleggen. De 
waterleiding zal worden verlegd naar 
de middenberm tussen de Zijdelweg 
en het fi etspad. Het fi etspad wordt ge-
bruikt als werkterrein en is om die re-
den van 1 maart tot begin mei 2010 

gestremd voor doorgaand verkeer. 
Het fi etsverkeer wordt omgeleid over 
de Randweg en de Bovenkerkerweg. 
Bestemmingsverkeer heeft wel door-
gang. Het gemotoriseerd verkeer zal 
geen hinder ondervinden van de werk-
zaamheden. Om het waterleiding om 
te kunnen leggen, moet er geboord 
worden. Dit gebeurt door een gestuur-
de boring van ongeveer 1.400 meter 
lang: een stuk ‘aanloop’ van zo’n 700 
meter en de feitelijke werk van onge-
veer 700 meter. De boring gaat op bij-
na 25 meter diepte onder de Zijdelweg 
door. Het werk wordt uitgevoerd door 
Van Baarsen uit Badhoevedorp en Van 
Vulpen uit Gorinchem. Het kan zijn dat 
u het geluid hoort van de boorinstalla-
tie die staat bij de kruising Zijdelweg/
Randweg. De werkzaamheden wor-
den tussen 1 maart en begin mei 2010
uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00
en 19.00 uur.

Vragen/klachten
Voor vragen kunt u terecht bij Anica Kort-
land, communicatieadviseur Project-
bureau N201+, via tel. 06-53 25 02 25 
(maandag, dinsdag en donderdagoch-
tend) of dijkstraa@noord-holland.nl. 
Op overige dagen kunt u bellen met 
023- 514 3201.

GELUIDSMUUR BUS-
STATION UITHOORN

De geluidsmuur aan het busstation 
Cort van der Lindenplein wordt aange-
past. De glazen stenen in de geluids-
wal worden vervangen door donkerge-
kleurde bakstenen. 

MADELIEF , BIJVOET, 
BOTERBLOEM, LANGS 
DE BAAN, BIESLOOK 
EN BRUNEL

De uitvoering van dit verbeterplan is 
eind 2009 begonnen met het rooien 
van bomen en struiken en het opbre-
ken van de straat. Naar verwachting is 
het leggen van bestrating in mei 2010 
klaar.

De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. 
Verenigingen, instellingen, organi-
saties en personen die menen op 
grond van hun activiteiten in Uit-
hoorn en De Kwakel èn hun fi nanci-
ele positie aanspraak te kunnen ma-
ken op steun kunnen vóór 27 maart 
2010 een onderbouwde subsidie-
aanvraag indienen. Daartoe behoort 
ook een zo recent mogelijk inzicht 
in de fi nanciële positie van de aan-

vrager. De aanvraag moet worden 
gericht aan: Stichting Burgemees-
ter Kootfonds, Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn. 
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdrage in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke. De subsidieaanvra-
gen worden in april 2010 door het 
bestuur van Stichting Burgemeester 
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht over 
de beslissing. Voor nadere informa-
tie kunt u zich wenden tot de heer 
mr. G. Roodhart, tel. 513130.

Aanvragen subsidie 2010 bij 
Burgemeester Kootfonds

Inmiddels is het uitwerkingsplan 
voor de omgeving van de Rome-
fl at klaar. In dit plan wordt de gehe-
le buitenruimte opgeknapt. Het par-
keerterrein krijgt nieuwe bomen en 
bestrating, de paden worden her-
straat en de verlichting wordt verbe-
terd. De gemeente laat alle onderbe-
planting en een deel van de bomen 
vervangen. Dit heeft helaas tot ge-
volg dat een aantal bomen zal wor-
den gekapt. Daarnaast komt er een 
voetbalveldje aan de oostzijde van 
de Romefl at en wordt er een nieuwe 
speelplaats ingericht. Bewoners en 
kinderen uit de buurt kunnen straks 
meedenken over de inrichting van 
deze nieuwe speelplek.

Uitvoering 3de fase
Begin januari is de aannemer be-
gonnen met het verwijderen van de 
bomen en onderbeplanting rondom 
de Romeflat. Wanneer de renova-
tie van de parkeerterreinen begint, 
word nog bekend gemaakt. De wens 
is om zo spoedig mogelijk met de 
herinrichting te beginnen. 

Op dit moment is door het aan-
houdende winterweer geen plan-
ning te geven. Wanneer het straat-
werk in dit deel van de Europarei 
klaar is, krijgen de gazons een op-
knapbeurt en worden in het plantsei-
zoen 2010/2011 de nieuwe bomen 
en heesters aangeplant.

Inrichtingsplan 3de fase 
buitenruimte Romefl at

In 2010 neemt Cannock Chase de 
invordering van de gemeentelijke 
belastingen over van de gemeen-
te Uithoorn. Cannock Chase is een 
professionele organisatie die zich 
heeft gespecialiseerd in het uitvoe-
ren van grootschalige invorderings-
processen bijvoorbeeld voor een ge-
meente. De reden voor het uitbeste-
den van deze werkzaamheden is 
het waarborgen van de continuïteit, 
kwaliteit en de effi ciency op het ge-
bied van de invordering. 

Cannock Chase gaat alle invorde-
ringswerkzaamheden voor de ge-
meente Uithoorn verzorgen. Uiter-
aard is uw privacy hierbij volledig ge-
waarborgd. In 2010 krijgt u van de 
gemeente Uithoorn uw aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen via Can-
nock Chase. 

Wat betekent dit voor u? 
Er verandert niets als u altijd contant 
betaalt, met een acceptgiro (in twee 
termijnen), of via internetbankieren,. 
Maar maakt u gebruik van de auto-
matisch incassoregeling,  dan vra-
gen wij u opnieuw een machtigings-
formulier in te vullen. Dus ook als u 
al een doorlopende automatische in-
casso heeft afgegeven aan de ge-
meente Uithoorn. Deze komt name-
lijk om juridische redenen te verval-
len. 

Vragen en informatie
Heeft u vragen over de gemeentelij-
ke heffi ngen of belastingen, of wilt u 
meer weten? Dan kunt u bij de vol-
gende drie organisaties terecht:

1. Cannock Chase
Zij behandelen de vragen over
automatische incasso, beta-
lingstermijnen, betalingsrege-
ling, rekeningnummer, of ver-
zoek om uitstel. U kunt hiervoor
contact opnemen met Cannock
Chase tel.: 0487-518517 van
08.45-16.30 uur. Corresponden-
tieadres: Postbus 103, 6650 AC
Druten

2. Afdeling WOZ/belastingen
van de G2
Zij behandelen de vragen over
‘wat u moet betalen’. Het gaat
dan om de hoogte van de be-
schikking of de aanslag, dus
over de WOZ-waarde, het tarief
en vragen over de verschillende
belastingsoorten. U kunt hiervoor
contact opnemen met de afdeling
belastingen van de G2 WOZ/be-
lastingen, tel. 0297-387530.

3. Gemeente Uithoorn
De gemeente is het juiste adres
voor informatie over kwijtschel-
ding. Indien u als gevolg van uw
persoonlijke financiële situatie
problemen heeft met het beta-
len van de gemeentelijke belas-
tingen kunt u kwijtschelding aan-
vragen. De gemeente gaat ver-
volgens uw fi nanciële positie na
aan de hand van een inkomens- 
en vermogenstoets.

Een formulier voor het aanvragen 
van kwijtschelding is verkrijgbaar bij 
de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Uithoorn. U kunt telefo-
nisch een formulier opvragen via tel. 
0297-513111.

Invordering van de aanslag 
gemeentelijke belastingen
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De Kwakel
-	 Amsteldijk Zuid Vrouwenakkerse brug, reguliere bouwaanvraag voor het plaat-

sen van een tijdelijke unit t.b.v. de brugbediening.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.22 van de Wro tijdelijk ontheffing te ver-
lenen van het geldende bestemmingsplan tot en met 16 februari 2011 en daar-
na tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor het hier-
na te noemen bouwplan:
Dorpscentrum
-	 Laan van Meerwijk 16 hoek Korte Boterdijk, reguliere bouwaanvraag voor het

plaatsen van 2 units (gestapeld) t.b.v. schaft- vergaderruimte.
Genoemde bouwplannen liggen van 26 februari 2010 tot en met 8 april 2010 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
-	 Vuurlijn 30 TC, vergunning voor het dichtmaken van een vide.
	 Bezwaar: t/m 29 maart 2010.
-	 Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Hockeyclub Qui

Vive voor het organiseren van Polder Power D-Kamp op 3 en 4 juli 2010.
-	 Noorddammerweg 30, melding ontvangen van Amstelhof Health Club voor het

organiseren van een outletverkoop van 20 t/m 22 mei 2010.
Dorpscentrum
-	 Schans 112, 110 en 114, vergunning voor het plaatsen van een aanlegsteiger.		

Bezwaar: t/m 29 maart 2010.
-	 Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan de heer Witt Wijn voor het

innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op dinsdag de
gehele dag en dondermiddag voor de verkoop van fietsonderdelen en fietsre-
paratie vanaf 1 april 2010. Bezwaar t/m 29 maart 2010

Bedrijventerrein Uithoorn
-	 Wiegerbruinlaan 8 en 8 A, vergunning voor het plaatsen van 1 verlichte zuil

met huisnummers. Bezwaar: t/m 31 maart 2010.
-	 Industrieweg 14 B en 14 C, vergunning voor het plaatsen van een verdiepings-

vloer t.b.v. lunchruimte. Bezwaar: t/m 29 maart 2010
Legmeer-West
-	 Randhoornweg, vergunning aan Circus Solero voor het geven van circusvoor-

stellingen van 15 t/m 19 september 2010 op het Evenemententerrein Legmeer-
West. Bezwaar t/m 31 maart 2010

-	 Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Trai-
ningsclub voor het ten gehore brengen van geluid tijdens evenementen op 28
februari 2010 van 9.30 tot 15.00 uur, op 7 maart 2010 van 11.00 tot 14.00 uur
en op 11 juli 2010 van 11.00 tot 14.00 uur.

Zijdelwaard
-	 Zijdelwaardplein, vergunning aan de heer Witt Wijn voor het innemen van een

standplaats met een mobiele verkoopwagen op donderochtend voor de ver-
koop van fietsonderdelen en fietsreparatie vanaf 1 april 2010.

	 Bezwaar t/m 29 maart 2010

VERLEENDE VERGUNNINGEN WERVEN DONaTEURs
stichting Kinderpostzegels Nederland
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het werven
van donateurs t.b.v. “Stichting Kinderpostzegels Nederland” in de gemeente Uit-
hoorn op 20 februari 2010, 23 februari 2010, 27 februari 2010, 6 april 2010, 9 april
2010 en 30 april 2010 aan: mevrouw K. Marmelstein, namens Pepperminds.
save the Children
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het werven
van donateurs t.b.v. “Save the Children” in de gemeente Uithoorn op 17 februari
2010, 26 februari 2010, 10 april 2010 en 28 april 2010 aan: mevrouw K. Marmel-
stein, namens Pepperminds.
Terre des Hommes
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het werven
van donateurs verleend t.b.v “Terre des Hommes” in de gemeente Uithoorn op
19 februari 2010, 8 april 2010 en 29 april 2010 aan: mevrouw K. Marmelstein, na-
mens Pepperminds.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen
bovenvermelde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. Tot uiterlijk 1 april 2010 kan tegen voormelde vergun-
ningen bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sec-
tor bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een
gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behan-
deling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening ge-
bracht.

WaTERVERGUNNING aaNVRaGEN
Wilt u in het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) ac-
tiviteiten uitvoeren op het water? Wilt u werkzaamheden verrichten in, op, boven,
bij, onder water of dijken? Wilt u water of andere stoffen lozen? Dan hebt u daar-
voor in veel gevallen een vergunning nodig op grond van de Waterwet, een zoge-

heten ‘watervergunning’. U kunt een watervergunning aanvragen via de gemeen-
te waarin u de werkzaamheden wil verrichten, of rechtstreeks bij Waternet. Want
Waternet is in het beheergebied van AGV verantwoordelijk voor de uitvoerende
taken van dat waterschap. Meer informatie over het aanvragen van een water-
vergunning en over het downloaden van formulieren daarvoor, vindt u op: http://
www.waternet.nl/vergunningen

 aCTUaLIsERING maNDaTENBEsLUIT
Vanwege de vaststelling van de nieuwe Algemene plaatselijke verordening Uit-
hoorn 2009(APV) is het noodzakelijk het mandatenbesluit te actualiseren.
Het mandatenbesluit regelt dat het hoofd van de afdeling Publiekszaken en de
coördinatoren van het cluster Vergunningen en het cluster Veiligheid en Handha-
ving bevoegd zijn tot het verlenen van vergunningen op grond van de APV. Op
8 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders en de burge-
meester het nieuwe mandatenbesluit vastgesteld. Tegen dit besluit is het moge-
lijk binnen 6 weken na deze bekendmaking bezwaar te maken bij het college van
burgemeester en wethouders.

		
BEKENDmaKING VERKIEZINGsUITsLaG

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente Uithoorn maakt ingevolge artikel P20, lid 2, van de Kieswet
bekend dat op 5 maart 2010 om 10 uur in een openbare zitting van dat bureau in
kamer 020 van het gemeentehuis de uitslag van de op 3 maart 2010 gehouden
verkiezing zal worden bekendgemaakt.

De voorzitter, A.W.M. Spruit

 sTaRT INspRaaK VOOR VOORONTWERpBEsTEmmINGspLaN
“CHEmIEWEG”

Met de omlegging van de N201 krijgt de N201 twee aansluitingen op Uithoorn, via
de Zijdelweg en de Amsterdamseweg. Na aanleg van de aansluiting van de Am-
sterdamseweg op de nieuwe N201 is er geen doorgaand autoverkeer meer mo-
gelijk op de route van Hollandse Dijk - Randweg-Oost. Om het verkeer vanaf de
Amsteldijk-Zuid zonder vertraging naar de nieuwe N201 te leiden wordt de Che-
mieweg verlengd en aangesloten op de Hollandse Dijk. Verkeer vanaf de Amstel-
dijk-Zuid kan dan afslaan naar de Hollandse Dijk en vervolgens via de verlengde
Chemieweg en de Amsterdamseweg naar de N201 rijden. Deze maatregel voor-
komt ongewenste verkeerstoename over de wegen langs de Amstel. De verlen-
ging past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de verlenging van de
Chemieweg mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure gestart.
Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf 26 februari 2010 t/m 12 maart
2010 inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van het ge-
meentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan
1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Tevens is het voor-
ontwerpbestemmingsplan elektronisch beschikbaar op www.uithoorn.nl. Binnen
deze termijn kan een ieder het voorontwerpbestemmingsplan inzien en schrifte-
lijk een reactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.

Uithoorn, 24 februari 2010

VERKEERsBEsLUIT BRaDERIEËN
Wijk: Oude Dorp 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde braderieën mogelijk
te maken, de wegen waarop de braderieën plaatsvinden af te sluiten voor alle ver-
keer, waarbij op de betreffende wegen op de betreffende dagen en tijden tevens
niet mag worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door de betreffende wegen geslo-
ten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van borden C1 van bijla-
ge 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in het Dorpscen-
trum, op de volgende dagen, plaatsen en tijden:

Datum Tijd Locatie
incl.opbouw
en afbreken

Zondag, 09.00-19.00 uur
28 februari 2010

Vrijdag, 07.00-23.00 uur
25 juni 2010

Zondag, 09.00-19.00 uur
19 december 2010

Zaterdag, 	 08.00-1900 uur	 Wilhelminakade vanaf de
17 april 2010	 	 Stationsstraat, Marktplein, Dorpsstraat

tot de Willem Alexanderpoort

O F F I C I Ë L E  m E D E D E L I N G E N E N B E K E N D m a K I N G E N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de officiële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

pROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZaGE
Permanent
- 	 Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.		

Inzageperiode : onbeperkt
-	 Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
-	 Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt

INGEDIENDE BOUWaaNVRaGEN/aaNLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Dorpscentrum
-	 Laan van Meerwijk 16, sloopaanvraag voor het slopen van asbesthoudende

materialen.
Legmeer-West
-	 Ringslang 60, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een overkapping

aan de achterzijde.

KENNIsGEVING VOORGENOmEN ONTHEFFING VaN
BEsTEmmINGspLaN EN/OF DOORBREKING VaN aaNHOUDINGs-
GROND aRTIKEL 50.1 WONINGWET/aaNLEGVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffing te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen bouwplan:
meerwijk-West
-	 Grote Lijster 38, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning met

een serre.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.22 van de Wro tijdelijk ontheffing te ver-
lenen van het geldende bestemmingsplan tot en met 31 december 2014 en daar-
na tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor het hier-
na te noemen bouwplan:

24 FEBRUaRI 2010
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Koningin Julianalaan,
Prinses Irenelaan tot de
ingang van de parkeergarage,
Wilhelminakade vanaf de
Stationsstraat, Marktplein,
Dorpsstraat en Amstelplein in het
verlengde van de Dorpsstraat
t/m Schans 1

W W W . U I T H O O R N . N L

Sport & zwemplezier tijdens de 
krokus-vakantie in de regio!
Regio - De voorjaarsvakantie is dit 
jaar van 1 t/m 5 maart en dat bete-
kent dat de kinderen uit Aalsmeer 
en omgeving lekker kunnen genie-
ten van een lange, vrije week.
Om zich niet helemaal te hoeven 
vervelen heeft het personeel van 
de accommodaties van de NV ESA 
weer van alles georganiseerd om 
het de kinderen naar de zin te ma-
ken.

Sport&Spelinstuiven 
In sporthal De Proosdijhal kun-
nen de kinderen van 4 t/m 12 jaar 
zich heerlijk uitleven tijdens de 
Sport&Spelinstuiven op maandag 
1 en 4 maart. De kinderen zijn van 
harte welkom van 09.30 tot 12.00 
uur en ouders kunnen voor een toe-
ziend oog plaatsnemen op de tribu-
ne. De entree is 2.25 euro en voor 
een patatje en een glas limonade 
erbij betaalt men 4.00 euro.
Natuurlijk is het mogelijk om te 

schommelen, op het springkus-
sen te gaan, te klimmen, te knutse-
len, te voetballen, kortom: teveel om 
op te noemen! Ook ouders zijn van 
harte welkom om met hun kinderen 
mee te komen. Meer informatie via  
www.esa-aalsmeer of de beheerder 
van De Proosdijhal: 0297-340440.

Vrijzwemmen
Natuurlijk is de vakantie niet com-
pleet zonder een frisse duik in 
zwembad De Waterlelie. Op maan-
dag en dinsdag is het bad open van 
10.30 tot 14.30 uur, op woensdag 
van 10.30 tot 15.45 uur, op donder-
dag is iedereen welkom voor vrij-
zwemmen van 12.00 tot 14.30 uur 
en op vrijdag van 10.00 tot 13.00 
uur. Het programma in het banen-
bad gaat normaal door. 
Tijdens het vrijzwemmen worden er 
allerlei activiteiten georganiseerd 
zoals aquarobics, estafettes, spel-
letjes op de kant enz. Er zijn regel-

matig leuke prijsjes te winnen. Voor 
kinderen van 4 t/m 15 jaar geldt het 
speciale tarief van slechts 3.30 eu-
ro, kinderen tot 1 jaar hebben gratis 
toegang, kinderen van 1 t/m 3 jaar 
betalen 1.25 euro en iedereen v.a. 
16 jaar betaalt 4.00 euro.

Extra borstcrawl 
In de voorjaarsvakantie worden ook 
diverse extra lessen en cursussen 
aangeboden.
Op maandag 1 en woensdag 3 maart 
zijn er drie borst- en rugcrawlinstui-
ven. Speciaal voor de kinderen die 
nog een extra steuntje in de rug 
kunnen gebruiken bij de borst- en/
of rugcrawl. Er is plaats voor 3 x 9 
kinderen en de instuif  kost 8.00 
euro voor een les van 45 minuten. 
Daarvoor mogen de kinderen ook 
blijven vrijzwemmen tot 14.30 uur. 
De lessen zijn op beide dagen van 
09.45 tot 10.30 uur. De lessen wor-
den gegeven voor het A-, B- en C-

diploma en vanaf het oranje lintje. 
Inschrijven is vanaf heden moge-
lijk bij de receptie van De Waterle-
lie. Het lesgeld dient bij inschrijving 
te worden voldaan.

Baby & Peuter-zweminstuif
In de kleine vakanties wordt het al 
een traditie. De Baby&Peuterlessen 
op donderdag worden een 
zweminstuif voor de allerkleinsten 
tot 4 jaar met hun (groot)ouders 
of verzorgers. Lekker spetteren en 
spelen en meedoen met de lied-
jes en minilesjes. Een leuke ma-
nier om eens kennis te maken met 
de zwemmogelijkheden voor ou-
der en kind. De zweminstuif wordt 
gehouden op donderdag 4 maart 
van 09.00 tot 10.30 uur. Vooraf in-
schrijven is niet noodzakelijk, ieder-
een die wil komen spelen en spar-
telen is van harte welkom. Voor 
meer informatie over alle activiteiten: 
www.esa-aalsmeer.nl of 0297-322022

www.natuurmonumenten.nl
€ 5 per vierkante meter. Bel nu gratis 0800-1314

4010-16 NM Stopperad 86x94_ZW.indd   1 31-08-2009   14:06:20
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Sr. Annette (5)

Behalve de opvang van straatkinderen, arme kinderen en dergelijke met 
speciale voorzieningen, schoolgeld, schoolpap enz. wordt door Sr. Annette 
en haar collega’s ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en verbe-
tering van de kwaliteit van het onderwijs.
Toen Sr. Annette 12 jaar geleden aankwam in Maji Matitu nabij Dar es Sa-
laam vroegen de inwoners van het dorp haar hulp bij het bouwen van een 
basisschool. De kinderen kregen tot dan onderwijs onder de Mangoboom. 
Aan de nieuwbouw voor maximaal 1200 leerlingen werd schouder aan 
schouder gewerkt met de lokale overheid en de ouders van de leerlingen.  
Toen de school geopend werd stonden er 1700 kinderen voor de deur, 500 
meer dan er maximaal in konden. Nu zitten er 4000 kinderen op de basis-
school. Er zijn opnieuw scholen bijgebouwd en ingericht. Daarnaast worden  
door Sr. Annette onderwijsplannen ontwikkeld. Het onderwijs in Maji Matitu 
moet namelijk een voorbeeld-uitstraling hebben naar de gehele regio. Als 
gevolg van de millenniumdoelen worden alle leerplichtige kinderen geregi-
streerd (wat voorheen niet het geval was). Het gevolg is overvolle klasloka-
len met 100 tot 120 kinderen per klas. In de 22 klaslokalen wordt gewerkt 
met shifts (wisselgroepen). Een leerkracht geeft zodoende op één school-
dag les aan wel 3 groepen!!

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Watertuin in Wilnis, zwarte kater met klein wit vlekje op de borst.
 Zijn naam is Tom.
- Watertuin in Wilnis, zwart/witte kater. Zijn naam is Nelson.
- Rode Klaver in Uithoorn, witte kat met grijze vlekken. De kat is
 een beetje schuw, is 1,5 jaar oud en heet Poemba.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwart/wit poesje met zwarte staart
 met witte stip aan de punt. Korte pootjes, zij is 10 jaar en heet
 Bonny.

Gevonden: 
- Zijdelweg in Uithoorn, zwart/witte kat met normaal postuur.
- Karekiet in Mijdrecht, zwarte kat met wat witte haartjes op
 de borst. 

Cursussen bij Cursus-
project De Ronde Venen
De Ronde Venen - De cursussen 
van Cursusproject gaan weer van 
start.

Kamers vol kunst in de 17e eeuw 
Het Mauritshuis besteedt vanaf 25 
maart aandacht aan een uniek gen-
re in de schilderskunst: De Kunstka-
mervoorstelling. Dit genre ontstond 
in het 17e eeuwse Antwerpen en 
toont kamers vol kunst ofwel denk-
beeldige musea in het klein. Eén van 
de belangrijkste grondleggers is Wil-
lem van Haecht (1593-1637). Naast 
de topstukken van deze kunstenaars 
zijn er schilderijen uit andere inter-
nationale en particuliere verzame-
lingen. Ook nemen de cursisten een 
kijkje in de werkplaats van de kun-
stenaar. De cursus is op woensdag 
17 maart van 20.00 tot 22.00 uur. De 
cursuskosten zijn vijf euro.

Workshop Sieraden maken
Tijdens de workshop kunt u, na uit-
leg van diverse technieken, een ket-
ting of armband (of beide) maken. U 
kunt kiezen uit een ruim assortiment 
pakketjes met mooie glaskralen in 
verschillende vormen en kleuren, 
waarmee u naar eigen smaak een 
uniek sieraad kunt maken. Ter inspi-
ratie is er een aantal voorbeelden. 
De cursus is op donderdag 18 maart 
van 19.30 tot 22.00 uur. De cursus-
kosten zijn vijf euro. Materiaalkos-
ten: 28.00 euro; deze dienen bij in-
schrijving betaald te worden.

U kunt u telefonisch aanmelden: 
0297-265451 of via 
www.cursusproject.nl 
De cursussen worden gegeven in 
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vin-
keveen.

ChristenUnie/SGP maakt 
zich zorgen over de vele 
stroomstoringen
De Ronde Venen - De fractie Chris-
tenUnie/SGP maakt zich al gerui-
me tijd zorgen over de hoeveelheid 
stroomstoringen in onze gemeente 
en heeft besloten om als eerste stap 
hierover een aantal vragen aan het 
college te stellen. De stroomstorin-
gen hebben een belangrijke impact 
op onze samenleving. Naast het on-
gemak zijn ook effecten als onvei-
ligheid, bijvoorbeeld door het niet 
branden van straatverlichting, en 
bedrijfseconomische schade (win-
kels die moeten sluiten, restaurants 
die niet door kunnen werken, pro-
ductieprocessen die stagneren, 
kantoorwerk dat stagneert, etc…) 
belangrijke gevolgen van deze sto-
ringen.
Burgers en bedrijven ervaren te-
recht in een vergaand geëlektrifi-
ceerde samenleving als de onze, dat 
een zo ongestoord mogelijk voort-
gaande stroomlevering van groot 
belang is. ChristenUnie/SGP heeft 
de indruk dat de mate van versto-

ring (veel) ongunstiger is dan elders 
in de provincie of in het land.
ChristenUnie/SGP is zich ervan be-
wust dat de stroomlevering geen 
taak is van de gemeente, maar van  
energiemaatschappijen. En dat de 
zorg voor een goedfunctionerend 
energienetwerk de verantwoor-
delijkheid is van de netbeheerder 
en niet van de gemeente. Dat laat 
echter onverlet, dat een haperende 
stroomlevering afbreuk doet aan het 
leef-, woon- en werkklimaat in onze 
gemeente, dat al onze inwoners en 
bedrijven raakt.
Datzelfde leef-, woon- en werkkli-
maat staat ook centraal in het ge-
meentelijk beleid en de gemeente-
lijke dienstverlening. In dit licht ziet 
Christenunie/SGP een nadrukkelij-
ke rol en verantwoordelijkheid voor 
het college van B&W om hier na-
dere aandacht aan te besteden en 
via contact met eerstverantwoorde-
lijken verbetering van de situatie te 
bewerkstelligen.

Cursus  over tuinkruiden 
als medicijn bij ‘Paraplu’
Wilnis - Wist u dat u met gewone, 
dagelijkse huis-, tuin- en keuken-
kruiden uw gezondheid een flinke 
oppepper kunt geven?
Stichting ‘Paraplu’ organiseert op 
de dinsdagen 9 maart en 16 maart 
a.s. van 10.00 tot 12.00 uur de cursus 
“Kruiden als Medicijn” onder leiding 
van mevrouw T. van der Moolen. Tij-
dens deze twee ochtenden wordt 
een heleboel verteld over wat dit 
voor u zou kunnen betekenen. 
Juist in deze tijd van het jaar, nu de 
kwakkelwinter ten einde loopt, kunt 
u heel wat kruiden zelf zaaien, zo-
dat u uw lichaam na de winterperi-
ode weer een extraatje kunt geven, 

met name ook nieuwe inspiratie. Na 
afloop van deze korte cursus bent u 
zelf in staat om onderscheid te ma-
ken en vast te stellen welke kruiden 
voor welk doel gebruikt kunnen wor-
den. De kosten van deze cursus zijn 
beperkt gehouden op 14,00 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd, dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu” 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Wintervoer en
Kramsvogel in de tuin

Om extra veel tuinvogels te lokken heb ik 
deze winter een voedersilo in de appelboom 
gehangen. In een doe-het-zelf-winkel heb 
ik een voederbakje gekocht en volgens de 
handleiding eenvoudig bevestigd aan een 
plastic fl es. 

Ik was enthousiast gemaakt in de kluswinkel 
door een wervend fi lmpje over dat voerbakje 
met leuke koolmezen en vinken die af en aan 
vlogen en graantjes oppikten. 
Omdat er veel sneeuw was deze winter, zou er 
vast en zeker veel vogelbezoek komen voor het 
silovoer. En jawel, er kwamen inderdaad meer 
en andere vogels langs dan normaal. Lijsters, 
koperwieken, spreeuwen en merels aten deze 
winter de vuurdoorn en de hulst kaal. En zelfs 
de zeldzame kramsvogel kwam in de tuin op 
zoek naar eten. Met zijn oranje spikkelborst, zijn 
grijze kop en witte oogstreep zat hij in de appel-
boom mooi te zijn. Deze lijsterachtige was vast 
en zeker op zoek naar bessen. Maar in mijn tuin 
was inmiddels geen bes meer te vinden.

Op het wintervoer uit de silo kwamen helaas 
weinig vogels af. De koolmezen en vinken za-
ten wel in de appelboom, aten daar knoppen, 
luizen en larven, hapten van de sneeuw en 
waren uiterst levendig. Maar ze negeerden de 
graantjes. Alleen een doodenkel roodborstje 
at ervan.
Inmiddels heb ik wel ontdekt waardoor de be-
langstelling van meesjes en vinken voor mijn 
strooivoer zo gering is. Kijkend vanuit mijn zol-
derraam heb ik namelijk gezien dat onze buurt 
een grote dichtheid aan voedersilo’s, vetbollen 
en pindasnoeren heeft. De tuinvogels komen 
hier dus niets tekort. Ze zullen de winter ook 
zonder mijn voer wel doorkomen.

Mijn geknutselde silo zal ik na deze winter wel 
wegdoen en de graantjes ga ik aan de eenden 
voeren. Maar de bessenstruiken blijven. En ik 
hoop dat de lijsters en koperwieken en ook de 
zeldzame kramsvogels blijven komen.

Ria Waal

Kramsvogel staat in Nederland op de rode lijst

Top Mover Henk Pouw 
nog één keer vroeg op!
Uithoorn – Op zaterdag 20 februari 
heeft Henk Pouw afscheid genomen 
van zijn enige werkgever, verhuisbe-
drijf P.A. van Rooyen Top Movers. 
Vroeg uit de veren, want om 07.15 
uur stond zijn werkgever met een 

aantal collega’s met groot mate-
rieel bij hem aan de deur om hem 
een heerlijk ontbijtje te bezorgen. In 
de uitoefening van het verhuisvak 
is het heel gebruikelijk vroeg met 
je werk te beginnen, dus voor Henk 

was nog één keer vroeg op geen en-
kel probleem. 
Na ruim 40 jaren trouwe dienst en 
bijdrage aan de groei van het ver-
huisbedrijf is er nu de gelegenheid 
om te gaan genieten van de VUT.

Amstelhof Health Club 
organiseert looptrainingen
Uithoorn - Wilt u leren hardlopen of 
uw looptechniek verbeteren? Am-
stelhof heeft dé oplossing! 
Amstelhof Running gaat vanaf 21 
maart, gedurende 8 weken looptrai-
ningen organiseren voor beginnen-
de en gevorderde lopers. Het doel 
van de cursus zal voor beginnende 
lopers zijn dat men (na 8 weken) 5 
kilometer achter elkaar kan hardlo-
pen. Voor gevorderde lopers zal dit 
doel 10 kilometer zijn. Looptrainin-
gen bij Amstelhof zijn uniek door 
het uitgebreide pakket en de extra 
faciliteiten voor de deelnemers. 

Pakket
De kwaliteit van de cursus is merk-

baar in het pakket dat iedere lo-
per ontvangt. Dit pakket bestaat 
uit een health check, voedingsad-
vies, schoen- en kledingadvies en 
startbewijs voor de Letteren Loop in 
Haarlem. Deze 5 en 10 km presta-
tieloop zal plaatsvinden op zondag 
6 juni.

Extra faciliteiten
Ook de extra faciliteiten maken de 
looptrainingen bij Amstelhof speci-
aal. Ouders met kinderen kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid 
tot kinderopvang. Verder is er op 
trainingsdagen een fysiotherapeut 
aanwezig voor eventuele vragen en/
of klachten. Ook aan het weer is ge-

dacht. Bij extreme weeromstandig-
heden zal Amstelhof Health Club 
een indoorprogramma samenstel-
len. Tevens kunnen de deelnemers 
op trainingsdagen gebruik maken 
van de omkleedruimtes en douches. 
De trainingen voor beginners & ge-
vorderden zullen plaatsvinden op 
zondagochtend van 09.15 tot 11.00 
uur. De kosten zijn 19,- voor leden 
van Amstelhof en 69,- voor niet-le-
den. Wacht niet langer en schrijf u 
snel in. Lopen bij Amstelhof is FUN 
en tevens zijn de plaatsen beperkt! 
Voor meer informatie en/of inschrij-
ven kunt u gaan naar: www.amstel-
hof.com/sport/looptraningen. (Zie 
ook adv. elders in deze krant).

Motor Service Uithoorn, 
‘Service op zijn Vriendelijkst’
Uithoorn - Sinds 1 januari heeft 
Motor Service Uithoorn (MSU) zich 
gevestigd aan de Ondernemings-
weg 124 in Uithoorn (recht achter 
Scania Beers op de Amsterdamse-
weg). 
Na een periode elders in de mo-
torfi etsbranche te hebben gewerkt 
was Frans Diepgrond (47) de me-
ning toegedaan dat het stilaan tijd 
werd om voor zichzelf te beginnen. 
Dat heeft hij dan ook met verve ge-
daan, want Frans is een man met 
passie voor het motorfi etsbedrijf. Hij 
heeft een fraaie en ruime locatie ter 
beschikking van twee verdiepingen 
met beneden showroom voor moto-
ren en scooters en werkruimte, ter-
wijl boven een showroom voor kle-
ding, helmen, en accessoires is ge-
realiseerd annex een gezellige ont-
vangstruimte met kantine. Het is 
een zogeheten businessunit met 
een oppervlak van in totaal 220 vier-
kante meter die hij huurt van Duco 
Willems (www.willemsclassics.nl) 
die meer panden beheert en in de 
verhuur heeft. 
Motor Service Uithoorn is de naam 
van het nieuwe bedrijf dat in- en 
verkoop van diverse merkmotor-
fi etsen en scooters plus een hoge 
graad van serviceverlening in het 
vaandel heeft staan. Frans is een 
kenner pur sang en weet uitstekend 
de weg in motorfi etsland. Zelf heeft 
hij in zijn showroom een eigen voor-
raad fraaie nieuwe en gebruikte mo-
torfi etsen en scooters staan voor de 
verkoop. Aan de andere kant trekt 
hij er op verzoek van klanten ook op 
uit om juist die speciale machine op 
te sporen, in te kopen en aan te bie-
den. Aldus behoort de in- en ver-
koop van motorfi etsen tot zijn dage-
lijkse werkzaamheden, waarvoor hij 
dikwijls veel ‘en route’ is.

Topmaand
Was het geen gok om tegenwoor-
dig een zaak in motorfi etsen op te 
starten in een markt waar ook de 
concullega’s actief zijn? Frans: “Nee 
hoor, eerder is het een versterking 
voor alle partijen, want ieder heeft 
zijn eigen klantenbestand. Verder 
had ik de beschikking over een tien-
tal motorfi etsen die mijn eigendom 
zijn en daarnaast kan ik rekenen op 
veel klanten waar ik in het verleden 
al zaken mee deed. Die hebben mij 
nu ook al weten te vinden. Je houdt 
het niet voor mogelijk, maar janua-
ri was een topmaand voor mij! Hoe-
zo economische crisis? Ondanks al-
le negatieve geluiden zie ik juist vol-
doende kansen om wat op te star-
ten en dat heb ik gedaan.” Aldus 
een opgewekte en tevreden Frans, 
die met weinig middelen een leuk 
en effectief kantoor heeft weten te 
realiseren. Inclusief nieuwe spullen 
voor de werkhoek waar kleine ser-

vice- en poetsbeurten worden uit-
gevoerd en een ruime showroom. 
Reparatie en onderhoud worden in 
een samenwerkingsverband uitbe-
steed aan collega’s als AMR Mo-
torfi etsen in Mijdrecht en MotoPort 
Uithoorn. Voorts heeft Frans een af-
deling accessoires waar hij helmen 
van de merken Shark en Nitro aan-
biedt. De accessoireafdeling wordt 
stilaan uitgebreid. Straks komt er 
ook motorkleding bij van een A- 
merk en ander toebehoren. Aan de 
inrichting zelf hoefde hij niet veel 
te doen. Alles ziet er professioneel 
uit. Dat geldt ook voor de showroom 
waar tal van motorfi etsen de bezoe-
ker glimmend verwelkomen. Motor 
Service Uithoorn kent normale ope-
ningstijden, maar als belangstellen-
den de zaak willen bezoeken is het 
handig daarvoor een afspraak te 
maken. Dat kan eventueel ook in de 
avonduren! Frans kan namelijk wel 
eens voor klanten onderweg zijn om 
een specifi eke motorfi ets op te ha-
len of te brengen. Tot uit het buiten-
land toe. Daarvoor heeft hij een (ge-
sloten) bus aangeschaft om motor-
fi etsen in te vervoeren, die tevens 
wordt gebruikt voor haal- en breng-
service in de regio of voor het bezor-
gen naar een tevreden klant in Ne-
derland. Wie zich van te voren wil 
oriënteren doet er goed aan de aan-
trekkelijke website eens te bekijken:  
www.motorserviceuithoorn.nl. 

Samenwerking
Frans is goed ingevoerd in de bran-
che en werkt ook dikwijls samen met 
collega’s om bepaalde typen motor-
fi etsen op te sporen en aan belang-
stellenden (door) te verkopen.
Aan de andere kant houdt hij de 
concurrentie eveneens goed in de 

gaten. Biedt hij alle merken motor-
fi etsen aan? Frans: “Op nummer één 
staan de vier Japanse merken, zoals 
Yamaha, Honda, Suzuki en Kawasa-
ki; nummer twee is BMW en als drie 
diverse merken, zoals Ducati, Har-
ley Davidson en dergelijke. Maar als 
iemand een type van een specifi ek 
merk wil hebben hoeft hij dat maar 
te zeggen, dan zoek ik die op.
Omdat ik met een aantal collega’s 
een goed samenwerkingsverband 
heb, kunnen we wat voor elkaar be-
tekenen. Op eenzelfde manier is er 
ook een samenwerkingsverband in 
het reparatie- en onderhoudswerk. 
We moeten het tegenwoordig met 
zijn allen zien te verdienen. Ik le-
ver bijna alle motoren met garantie 
af. De klant kan bij mij ook zijn mo-
torfi ets of scooter laten fi nancieren, 
dus die mogelijkheid is er eveneens. 
MSU is dus een bedrijf dat liefheb-
bers van motorfi etsen veel te bie-
den heeft. Omdat het karakter klein-
schalig is kan MSU eerder worden 
gezien als een speciaalzaak in mo-
torfi etsen.
Om die reden kan ik mijn klanten 
veel persoonlijke aandacht en ser-
vice bieden. Verkoop via internet is 
mijn belangrijkste bron van zaken-
doen. Je wilt niet weten hoeveel re-
acties ik krijg op machines die ik op 
onze site zet. Iedereen die op zoek is 
naar een motor struint thuis internet 
af. Daar komen ze ook Motor Ser-
vice Uithoorn tegen.”
Iedereen die belangstelling heeft 
voor een motorfi ets of scooter, of 
er al een heeft, is altijd welkom bij 
Frans.
Hij is zeven dagen in de week van 
09.00 uur tot 22.00 uur bereikbaar 
op 06-30372989. Of kijk op zijn 
website.

“Een dag om nooit te vergeten”:

Polygrafi eken Elena Filatov 
een daverend succes

Uithoorn - Vorige week zaterdag 20 
februari heeft kunstenares Elena Fi-
latov haar werk gesigneerd bij Time-
less. “Het was een dag om nooit te 
vergeten”, aldus Ida Miltenburg van 
Timeless. 

“Dagen ervoor, lichtelijk gerommel 
in je buik van de nervositeit. Slape-
loze nachten die absoluut niet mee-
helpen om je te kunnen concentre-
ren of je niets vergeet. En dan de 
grote hamvraag... hoeveel mensen 

zullen er komen? En nog veel be-
langrijker... komen er wel mensen 
kijken? Oh, het zou toch erg we-
zen als je je beste kunstenares te 
gast hebt en niemand komt kijken. 
Er waren zoveel mensen die zeiden: 
maak je niet druk, komt allemaal wel 
goed. Pffff, wat ben ik blij, ze had-
den gelijk. 
Het kwam rustig op gang maar ver-
volgens bleven de bezoekers maar 
komen. Wij hebben meer dan 150 
bezoekers mogen verwelkomen de-
ze middag. Iedereen bedankt hier-
voor, het was overweldigend. En dan 
alle positieve reacties op de nieuwe 
polygrafi eken, dan weet je waarvoor 
je het doet. Wel jammer dat Elena 
Filatov veel werk aan het signeren 
had, waardoor zij weinig tijd over-
hield om met de klanten te praten. 
Hier leer je dus weer van. De vol-
gende keer zullen we haar eerder 
laten signeren, zodat ze meer tijd 
heeft voor de klanten en deel kan 
nemen aan de gezellige en interes-
sante conversaties die we hadden. 
Een hapje en een drankje vielen bij 
velen goed in de smaak en zorgden 
voor een relaxte sfeer, die wij zeer 
prettig vonden. Wij beloven dat wij 
nu elke zaterdag de koffi e of een 
wijntje klaar hebben staan. 
Dat deze dag een groot succes is 
geworden, bewijst zich wel door de 
vele reserveringen die wij hebben 
genoteerd voor de verkoop en ver-
huur van de nieuwe polygrafi eken. 
Het is ongelofelijk, maar we hebben 
zelfs al reserveringen voor de nog 
nieuw te maken polygrafi eken (voor 
de kenners: ‘De Clown’ en ‘Vrouwe 
Justitia’). 

Lieve mensen, bedankt voor het 
meehelpen aan dit succes. Zonder 
jullie aandacht en lidmaatschap van 
onze Galerie/Kunstuitleen hadden 
we dit niet bereikt”, aldus een dol-
blije Ida.



Uithoorn - Aan de vooravond van 
het nieuwe honk- en softbalsei-
zoen, heeft HSV Thamen een nieu-
we voorzitter gekregen. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 
17 februari heeft Harm Werkman, 
na 6 jaar voorzitterschap, de voor-
zittershamer overgedragen aan Je-
roen Weisscher. Peter van Dort werd 
diezelfde avond gekozen als nieuwe 
penningmeester en Monique Blonk 
als nieuwe secretaris. Samen met de 
bestuursleden Linda van Rekum en 
Marianne Waterland, gaat het be-
stuur de uitdaging aan de groeien-
de vereniging verder te professio-
naliseren. HSV Thamen behoort met 
21 spelende teams tot de top 10 van 
honk- en softbalverenigingen in Ne-
derland. Mede vanwege de enorme 
groei van de afgelopen jaren, is het 
beleid van de vereniging erop ge-
richt de sport verder te professio-
naliseren, meer bekendheid te ge-
ven en de capaciteit van de vereni-
ging uit te breiden. Honk- en softbal 
is een uitdagende sport voor ieder-

een vanaf 5 jaar. Sportiviteit, tech-
niek en samenwerking staan hier-
in centraal. Meer informatie over de 

sport en over de vereniging is te vin-
den op www.thamen.info.
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Meisjes D1 Legmeervogels 
zoeken leden
Uithoorn - Het D1 team van de Leg-
meervogels is dit seizoen bij elkaar 
gekomen en draait een zeer goed sei-
zoen. Het buitenseizoen is begonnen 
met goede resultaten en de meiden 
draaien in de top mee. 
Het zaalseizoen gaat helemaal pri-
ma, met maar 2 verloren wedstrij-
den draaien ze in de top mee en kun-
nen misschien wel kampioen wor-
den. Ook kreeg het team aan het be-

gin van het zaalseizoen mooie nieuwe 
tenues  waardoor het er allemaal erg 
professioneel uitziet. 
Maar nu het probleem! Een aantal 
dames moet volgend seizoen door-
stromen naar een hoger team. Er blij-
ven maar een paar meisjes over die 
heel erg graag willen blijven handbal-
len. Het D1-team is dus op zoek naar 
meisjes vanaf 6 jaar die het leuk vin-
den om te gaan spelen. Voor diege-

ne die het leuk lijkt: er wordt getraind 
op woensdag in de Scheg van 17.00 
tot 18.00 uur. 
Kom gewoon eens langs en je mag 
altijd meetrainen. Buiten gaan ze trai-
nen op de donderdag van 16.45 tot 
17.45 uur en ook daar kan gewoon 
meegetraind worden. Het zou natuur-
lijk erg leuk zijn als de meiden die nu 
spelen volgend seizoen ook gewoon 
lekker kunnen door handballen.

KDO handbaljeugd schittert 
bij eredivisiewedstrijd
De Kwakel - Woensdag 17 febru-
ari heeft de jongste handbaljeugd 
van KDO de kans van hun leven ge-
kregen: oplopen voor een eredivi-
siewedstrijd in het Topsportcentrum 
van Almere. Daarna mochten de vier 
oudste kinderen ballenmeisje zijn, 
terwijl de rest op de tribune plaats 
nam om de dames van de Handba-
lacademie aan te moedigen. Na de 
wedstrijd werden er op een grote 
teamposter handtekeningen in ont-
vangst genomen.
Eén voor één renden ze afgelopen 
woensdagavond de hal in van het 
Topsportcentrum in Almere: Tes-
sa, Michelle, Priscilla, Demi, Don-
na, Amber, Beau, Inez, Kim, Valerie, 
Kelly, Anouk en Romy. De hal was 
donker gemaakt en aan de hand 
van een speelster van de Handba-
lacademie kwamen de KDO-kids in 
‘spotlights’ het veld op. De meiden 
hadden een grote grijns op hun ge-
zicht en er werd uitbundig gezwaaid 
naar alle ouders en het overige pu-
bliek op de tribune! Foto’s werden 
geschoten, de Handbalacademie 

groette hun tegenstander BFC uit 
Limburg, en de wedstrijd kon be-
ginnen.

Ballenmeisjes
Tijdens de wedstrijd, waarin veel 
werd gescoord, waren Inez, Kim, 
Valerie en Priscilla ballenmeisjes. De 
rest van de meiden bekeek de wed-
strijd vanaf de tribune. Er werd vol 
bewondering gekeken en het was 
ook nog eens leerzaam; want dit 
was toch wel erg mooi handbal en 
wat ging het hard en snel! De be-
doeling was dat iedereen na één 
helft weer richting huis zou vertrek-
ken, want het was tenslotte een nor-
male schoolweek. Maar de meiden 
vonden het zó leuk dat de hele KDO 
colonne besloot de wedstrijd af te 
kijken. De Handbalacademie, leider 
in de dames eredivisiecompetitie en 
bestaande uit jonge en talentvolle 
speelsters, sloot de wedstrijd win-
nend af met 40-27.

Handtekeningen
Iedereen kreeg een mooie pos-

ter met het team van de Handba-
lacademie. Hierop verzamelden de 
KDO-meiden na de wedstrijd zo-
veel mogelijk handtekeningen van 
de speelsters! 
Als slagroom op de taart waren de 
Handbalacademie speelsters zo 
gastvrij om op de foto te gaan met 
alle KDO’ers. Na een lange, maar 
indrukwekkende en gezellige avond 
werd de terugreis ingezet naar De 
Kwakel.

Ook handballen?
KDO is op zoek naar gezellige mei-
den/jongens van 7 tot en met 9 jaar 
(D-jeugd) die het leuk vinden om 
bij deze club te komen handballen. 
Ook E-jeugd (5 en 6 jaar) is van har-
te welkom.

Kom eens kijken tijdens een trai-
ning op dinsdag van 17.00 tot 17.45 
uur (D-jeugd) of op donderdag van 
17.00 tot 18.00 uur (D-jeugd en E-
jeugd) op sportpark KDO. Mailen 
voor meer informatie naar  
handbal@kdo.nl kan ook.

De oploopkinderen van KDO met het Handbalacademie-team na de wedstrijd;  uitzinnig vanwege de leuke avond en 
de overwinning!

Biljarten

Jos Spring in ‘t Veld op 
dreef in derby
De Kwakel – De tweede helft van 
de biljartcompetitie van de Veen en 
Rijnstreek begint tegen zijn eind aan 
te lopen. Voor diverse teams bete-
kent het dat er nog een schepje bo-
venop gedaan moet worden om de 
felbegeerde plaats binnen te halen 
die recht geeft op deelname aan de 
finaledagen. In de B1 klasse gaat het 
er erg spannend aan toe. Het team 
van Jan van Doorn van biljartvereni-
ging ’t Fort staat daar momenteel 
bovenaan. Afgelopen week speel-
den zij een heuse derby tegen het 
team van John van Dam. Een week 
van tevoren was de koude oorlog al 
gestart. Het heeft de boel op scherp 
gezet. In de eerste partij van Jan van 
Doorn tegen John van Dam ging het 
de gehele partij gelijk op. John was 
licht in het nadeel omdat hij 8 ca-
ramboles meer moet maken dan 
Jan. Het was Jan van Doorn die in 
58 beurten zijn 42 caramboles bij el-
kaar had gespeeld. John rest alleen 
nog de nabeurt om gelijk te komen 
waarvoor hij “slechts” één carambo-
le nodig had. Het is een vaste stoot 
die elke keer hetzelfde ligt en voor 
een allroundspeler als John moet 
dat géén probleem zijn. Maar zoals 
altijd zijn er dan andere krachten die 
een rol van betekenis spelen. John 
miste de aquite en kwam dus uit-
eindelijk één carambole tekort. Dit 
leverde hem de titel schlemiel van 
de avond op. De tweede partij tus-
sen Marco van Kessel en Jos Spring 
in’t Veld was van topklasse. Jos ging 
hard van start. Op de helft van zijn 
partij had hij een gemiddelde van 
2.00 en dat is uitzonderlijk. Mar-
co gaf hem echter goed partij en 
bleef, op kleine afstand weliswaar, 
toch in zijn kielzog. Jos speelde zijn 
beste partij van dit seizoen. 42 drie-
banders in 35 beurten, daar mag je 
mee thuiskomen. Ook Marco had 
een gemiddelde dat er mocht zijn: 
35 uit 35. Twee punten waren dus 
voor Jos en hij redde hiermee de eer 
voor zijn team. In de derde en laat-
ste partij speelde Theo Bartels tegen 
Do van Doorn. Het voorgaande spel 
van Theo van de afgelopen weken 
gaf hem geen houvast op een goed 
resultaat. Om toch het goede gevoel 
te krijgen ging Theo er maandag-
avond nog even op uit om te trainen 
in het clublokaal. Of dit het juiste 
zetje in de goede richting was zullen 
we nooit weten, maar Theo haalde 
wel de overwinning in deze zo be-
langrijke wedstrijd voor zijn team. 
32 uit 36 is een prima resultaat. De 
vice-kampioen van Nederland Do 
van Doorn kon daar niet aan tippen 
en ging glansrijk ten onder. Het le-
verde het team van Jan van Doorn 
een 5-2 overwinning op en daarmee 
staan ze nog steeds op een eerste 
plaats. Het team van John van Dam 
zakt wat weg in de stand maar kan 
komende weken het team van Jan 
van Doorn een dienst bewijzen door 
hun twee komende wedstrijden in 
winst om te zetten. Dit zijn name-
lijk de nummers twee en drie in de 
tussenstand. Bart de Bruyn en con-
sorten speelden een uitwedstrijd in 
Rijpwetering tegen ROAC. Bart wist 
weer eens te winnen. In 50 beur-

ten werd Nico Bouwmeester versla-
gen. Martien Plasmeijer had last van 
verkoudheid en grieperigheid maar 
toonde karakter door toch te spelen. 
Onder het genot van een dropshotje 
kreeg Mart het wel warmer, van zijn 
spel konden ze dat niet zeggen. Ge-
lukkig heeft dit team dan Plat Voorn 
nog in zijn gelederen. Geef Plat een 
bonenstok en hij weet er nog goed 
mee te spelen. Met zijn eigengerei-
de techniek is het vaak een gouden 
of een ijzeren. Ditmaal was het goud 
dat blonk. Het extra punt ging wel 
verloren maar toch een 4-3 overwin-
ning. Het team van Quirinus van der 
Meer speelde een thuiswedstrijd te-
gen een ander team van ROAC. In 
de eerste wedstrijd mocht invaller 
Rik van Zanten proberen te winnen 
van Ed Strijk. Ed is een fanatieke bil-
jarter en je komt hem dan ook twee 
keer tegen in het rondje om de tafel. 
Rik kwam er drie tekort waardoor de 
overwinning naar Ed toe ging. Quiri-
nus zelf mocht tegen Jaap van Vel-
zen aantreden. Het liep bij Jaap als 
water door een kraan. Quirinus zat 
vaak op zijn stoel en dat maakte de 
spieren stroef en stram. Jaap maak-
te de partij in 36 beurten uit en bleef 
met zijn gemiddelde boven de één. 
Johan van Doorn kon als derde spe-
ler ook geen potten breken. In Char-
les van de Meer had hij een tegen-
stander die boven zichzelf uitsteeg 
waardoor Johan niet genoeg beur-
ten kreeg om tot een overwinning te 
komen. Een kansloze 7-0 nederlaag. 
In de B2 klasse speelde het team 
van Wery Koeleman thuis tegen de 
Plas. Over deze wedstrijd valt weinig 
te melden. Als er al wat te melden 
valt dan is dit het verlies van Kees 
Smit tegen biljartdame Angelique 
Pieterse. Het werd een beschamen-
de 7-0 nederlaag. 

Libre
In de C1 speelt het team van Kees 
de Bruyn in de top 10. In de uitwed-
strijd tegen Jacobswoude waren het 
Kees zelf en Theo Gahrmann die 
voor de punten zorgden. Hans van 
Eijk kon zijn goede oefensessie te-
gen Wilco van Diemen van afgelo-
pen week geen vervolg geven. Met 
een gemiddelde van twee droop 
Hans met de staart tussen zijn be-
nen af. Wel een 5-2 overwinning 
voor het team van Kees.
In de C3 wil het nog niet erg vlot-

ten met het team van Ton Karlas. 
Ton zelf genoot van een skivakantie 
waardoor Jan Schockman als eerste 
speler mocht optreden. Jan speelde 
op een bedenkelijk niveau. Een ge-
middelde van onder 1.00 voor een 
eerste speler is te mager. Hoop doet 
leven. Huib Bakker haalde afgelo-
pen week eindelijk weer eens zijn 
niveau. 55 caramboles uit 28 beur-
ten mag er zijn. Dick Ausma deed 
het voorbeeld van Huib goed volgen 
waardoor Dick een 5-2 overwinning 
voor zijn team binnenhaalde. Dit re-
sultaat bleek later niet goed genoeg 
om afstand te doen van de onder-
ste plaats. Het team van Aad van 
der Laan dat uitkomt in de C4 klas-
se laat de tweede helft van de com-
petitie lopen, althans zo zou je den-
ken als je kijkt naar de tussenstand. 
Ze doen weliswaar hun best maar 
blijven regelmatig aan de verkeerde 
kant van de score. Tegen de Schelp 
gingen ze met 7-2 ten onder. 
In de C5 klasse doen twee van de 
drie teams nog mee om de prijzen. 
Het team van Willem Holla speel-
de een uitwedstrijd tegen de Peper-
steeg uit Roelofarendsveen. De pun-
ten werden hier verdeeld over de 4 
partijen. Omdat het team van Wil-
lem Holla procentueel beter scoor-
de dan de Pepersteeg ging de over-
winning mee naar De Kwakel. Het 
team van Gerard Plasmeijer mocht 
op bezoek bij Harago in Langeraar. 
Gerard speelt de laatste tijd goede 
wedstrijden. Ook nu haalde Gerard 
weer een prima resultaat. 39 uit 30 
beurten. Jolanda Brandse kan sinds 
dat ze is verhoogd nog maar moei-
lijk winnen. Ook nu kwam ze er 5 
tekort. Robert van Doorn bleef ook 
aan de verkeerde kant van de sco-
re en verloor kansloos. Gelukkig 
kon Leon Loos wel zijn partij win-
nen waardoor toch 5 hard verdiende 
punten konden worden toegevoegd 
waardoor ze op een derde plaats in 
de tussenstand zijn gekomen. 
Het team van Frans van Doorn laat 
zijn sterkste wedstrijden zien tegen 
de topteams. Vorige week werd de 
nummer één met 7-2 verslagen. De-
ze week kwam de nummer twee op 
bezoek in De Kwakel. Frans ging 
hard van start. De klad komt er ech-
ter in waardoor het uitzicht op een 
mooi gemiddelde verdwijnt. Toch 
weet Frans zijn partij uiteindelijk in 
winst om te zetten. Tweede speler 
Peter Maijenburg heeft geen vast-
heid in zijn spel. Het kan vriezen of 
het kan dooien. Tegen tegenstan-
der Koos Moens kreeg hij genoeg 
beurten waardoor hij aan de goe-
de kant van de score bleef. Maar hij 
moet beter kunnen. Ton Onderwa-
ter liet in de partij tegen Jan Wol-
ters wel heel snel het hoofd han-
gen. Hij kwam hierdoor slechts tot 
17 caramboles. Ook Maus de Vries 
kon niet tot een overwinning komen. 
Hij bleef lang in het kielzog van zijn 
tegenstander hangen maar deze 
maakte uiteindelijk een serie van 5 
in zijn laatste beurt en dit was voor 
Maus niet meer in te halen. Een 4-5 
nederlaag, maar toch weer 4 punten 
afgesnoept van een team dat in de 
top is terug te vinden.

Een nieuw seizoen, een 
nieuwe voorzitter 

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 18 februari is 
de laatste ronde van de tweede zit-
ting van de competitie bij Bridge-
club ABC gespeeld. In de A lijn werd 
met achttien paren gespeeld en in 
de B lijn was dit met zestien paren. 
In de competitiestand bleven zowel 
in de A- als B-lijn de drie bovenste 
paren ongewijzigd aan de leiding. In 
de A-lijn eindigden Siep Ligtenberg 
en Piet Prins op de eerste plaats met 
een gemiddeld percentage over acht 
weken van 59,55%. Zij werden ge-

volgd door Anneke en Bob de Vree 
en Bep Soppe en Ben Leeftink kwa-
men op de derde plaats. In de laat-
ste competitieronde eindigden Le-
ny en Jan van der Schot fraai eerste 
met een percentage van 63,80%.
Met dit resultaat schoven zij wel een 
plaatsje op in de eindrangschikking, 
doch de topdrie bleef onbereikbaar.
In de B-lijn zetten Corry Snel en 
Netty Walpot de kroon op hun werk 
door ook de laatste ronde te winnen 
met een percentage van 61,41%. 

Het gemiddelde percentage over 
acht weken was voor deze combina-
tie 54,50%. Uit de A-lijn degradeer-
den vier paren naar de B-lijn. Uit pi-
eteit worden de namen maar niet 
vermeld. Naast Corry Snel en Netty 
Walpot, de eersten uit de B lijn, pro-
moveerden er nog drie paren naar 
de A lijn. Om één lijn te trekken met 
de A lijn zullen ook hier de namen 
maar niet vermeld worden. 

Bridgeclub ABC gaat zich nu op-
maken voor de derde zitting die hen 
uiteindelijk de clubkampioenen van 
hun club zal moeten brengen.

Dream Team Legmeervogels 
A1 boekt winst
Uithoorn - Wederom een week vol 
training en helaas weer een wed-
strijddag die voor Legmeervogels 
A1 afgekeurd werd. Dit keer stond 
de uitwedstrijd tegen Texel op het 
programma, maar ook dit keer wa-
ren de weergoden A1 zeer ongun-
stig gestemd. Of waren ze dit team 
toch enigszins goedgezind, want 
er waren maar liefst vijf spelers op 
wintersportvakantie en vier spelers 
die van blessures aan het herstellen 
zijn, waaronder aanvoerder Wou-
ter de Vries (zie foto). De wedstrijd 

van concurrent ODIN uit Heems-
kerk vond wel doorgang, en tot ie-
ders verbazing verloren zij thuis van 
Zaandijk. Dit was dus een heel be-
langrijk weekend voor Legmeervo-
gels A1, die zonder zelf te spelen 
toch enigszins winst wist te boeken.
Komende zaterdag speelt de A1 
om 14.00 uur thuis tegen ODIN, de 
competitiekraker bij uitstek. Helaas 
zijn er nog een paar spelers op win-
tersportvakantie, maar desalniette-
min is het vertrouwen groot. Een ty-
pische erop of eronder wedstrijd.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Verleggen van vliegroutes 
Aalsmeerbaan verdubbelt 

de vlieghinder in De Kwakel
In dit blad was vorige week een aardig verkie-
zingsartikel te lezen over de Uithoornse plannen 
tot vermindering van de geluidshinder boven (het 
dorp) Uithoorn. Van het experiment “vaste bocht-
straal” wordt veel verwacht.

Natuurlijk heeft het netjes in een bocht vliegen 
ten noorden van Uithoorn in plaats van erover ef-
fecten op de geluidshinder, het meest in de wij-
ken van (het dorp) Uithoorn die het verst er van af 
liggen. In de Legmeer zal het nauwelijks schelen, 
hooguit een paar Decibel op jaarbasis.

Begrijp me goed, alles wat je kunt doen om hin-
der te verminderen is mooi meegenomen. Daar-
mee hoopt de VVD in Uithoorn te scoren bij het 
kiezersvolk en werd het artikel door de VVD ge-
schreven.

Tussen de verkiezingsretoriek van deze partij door 
is te lezen dat uiteindelijk de vertrekroute vanaf 
de Aalsmeerbaan van de Uithoornse VVD plus 
wethouder over een paar jaar dezelfde route moet 
volgen als de landende vliegtuigen.

Dan is (het dorp) Uithoorn eindelijk verlost van de 
hinderlijke herrie. Het staat er allemaal zo mooi en 
je zou er bijna allemaal in geloven.  Belangrijker is 
het om te lezen wat er niet staat.

Het verleggen van de vertrekroutes heeft een ver-
dubbeling in geluidshinder tot gevolg in De Kwa-
kel. Erger nog, een aantal woningen aan de oos-
telijke rand van Kudelstaart komen in het zwaarst 
getroffen gebied terecht.

Binnen de gemeente Uithoorn zijn het de Kwake-
laars die het gelag moeten betalen. De geluids-
hinder zal er straks zwaarder zijn dan nu in de 
Legmeer het geval is.
De Uithoornse CROS-vertegenwoordiger (óók 
VVD) heeft zich voorstander verklaard van het 
verleggen van de uitvliegroute. Hij woont dan ook 
in (het dorp) Uithoorn, evenals de wethouder die 
zich daarvoor sterk maakt.  

Door het ogenschijnlijk selectief omgaan met be-
langen van inwoners van de gemeente en het niet 
noemen van de nadelige effecten in allerlei publi-
caties wordt het onjuiste beeld geschetst dat het 
straks in de gemeente Uithoorn alleen maar beter 
wordt. Dat klopt voor het dorp Uithoorn. De Kwa-
kel zal straks meer dan ooit tevoren in de her-
rie zitten. Dat is geen boodschap die je in verkie-
zingstijd brengt.

De wethouder zal aanvoeren dat de uitvliegrou-
te in het “lege” gebied tussen De Kwakel en Ku-

delstaart komt te liggen, dus niet over woonker-
nen. Op papier zal dat grofweg kloppen maar ge-
luid stoort zich niet aan een lijn op de landkaart.  
Dit “lege gebied” is bijna 2 kilometer breed, op 
zijn smalst ca. anderhalf. De vliegtuigen vliegen  
op 1 kilometer afstand van De Kwakel en Ku-
delstaart en recht over de ruilverkaveling.  Voor 
het geluid zal dat het niet veel uitmaken in De 
Kwakel, een paar dB. minder dan nu. Maar omdat 
ook de “Uithoornse” vliegtuigen die weg zullen af-
leggen zal de hinder in De Kwakel flink toenemen. 
Enkele globale cijfers. 
In het gebruiksjaar 2007 vertrokken er 21.000 
vliegtuigen die over of langs (het dorp) Uithoorn 
vlogen. Er vertrokken 15.000 vliegtuigen die over 
(of langs) De Kwakel vertrokken. Daarbij vlogen 
er nog eens ruim 28.000 landende vliegtuigen 
over (of langs) De Kwakel.  

In De Kwakel komen er straks ruim tweemaal zo-
veel startende vliegtuigen over dan nu (15.000 + 
21.000 = 36.000). Over Uithoorn 0 (nul).
Begrijpelijk dat de gemeente Uithoorn dat angst-
vallig geheim houdt.

De rest van de politiek in Uithoorn lijkt geen me-
ning te hebben. Dat is logisch als je bedenkt dat 
de politiek in Uithoorn wordt gedomineerd door 
mensen die in (het dorp) Uithoorn wonen. En als 
het aan de VVD ligt mogen dat er best nog wat 
meer worden.

Partijen die beter zouden moeten weten nemen 
geen of een vaag standpunt in. Zelfs een partij 
als Gemeentebelangen die zijn oorsprong heeft in 
De Kwakel zwijgt. Alleen de PvdA geeft voorzich-
tig aan dat het middel misschien erger is dan de 
kwaal en steekt daarmee moedig het hoofd boven 
het maaiveld uit. 

En de Kwakelaar? Die is wel wat streken gewend 
van de gemeente en zal wellicht de schouders op-
halen totdat hij merkt  wat in de praktijk de effec-
ten zijn van de “Verbeteringen in Uithoorn”.  Dan 
is het helaas te laat.

Het streven van de gemeente Uithoorn om alle 
vliegverkeer boven De Kwakel af te handelen is 
misschien een van de oorzaken van het besluit 
van diezelfde gemeente om niet in natuur te in-
vesteren in het open gebied ten noorden van De 
Kwakel.
Dat heeft dan namelijk geen enkele zin meer om-
dat de beoogde rust er absoluut niet te vinden zal 
zijn. Geïnteresseerden kunnen het geluidsverloop 
in de gemeente volgen op  www.geluids.net .

L. van Rijt – De Kwakel

VVD-er Jan Hazen geeft 
misleidende informatie

In een ingezonden stuk vorige week op deze pagina 
twijfelt kandidaat-raadslid, de VVD-er Jan Hazen, aan 
de geloofwaardigheid van Sjaak Verhaar, lijsttrekker 
van Gemeentebelangen. Het stuk lezende blijkt dat de 
heer Jan Hazen niet gehinderd wordt door enige ken-
nis van zaken. Hij heeft het interview met Sjaak Ver-
haar, dat op verzoek van de krant is afgenomen, gele-
zen, voelde zich kennelijk aangesproken en is vervol-
gens nogal vrij met feiten en de waarheid omgespron-
gen. Toch kennelijk een kwaal van de VVD, gezien ook 
de eerdere foutieve uitlatingen van zijn collega Roo-
sendaal, voor Radio Rick FM, over de harde kern pro-
bleemjongeren die er in De Kwakel zou zijn, er geheel 
aan voorbijgaand dat dit al een paar jaar geleden door 
de Kwakelaars zelf is opgelost. De heer Hazen komt in 
zijn ingezonden stuk alleen met suggestieve opmer-
kingen en onjuistheden. Dit belooft niet veel goeds 
voor het eventueel functioneren van kandidaat VVD 
raadslid Hazen in de Uithoornse gemeenteraad.    
In het interview heeft Sjaak Verhaar gesteld dat hij een 
voorstander is van een termijn van maximaal  2 à 3 pe-
riodes voor wethouders en raadsleden. Dit is een per-
soonlijke mening van Sjaak, binnen Gemeentebelan-
gen mogen mensen persoonlijke meningen hebben.  
Bij de landelijke VVD is men dat blijkbaar niet gewend. 
Gemeentebelangen heeft er, als partij, nooit proble-
men mee gehad dat mensen zich meerdere raadsperi-
odes voor de gemeenschap blijven inzetten. 
1. Jan Hazen stelt dat nummer 3 op de lijst van Ge-
meentebelangen jaren geleden al zeker 1 raadsperio-
de maar misschien wel 2 voor het CDA in de Gemeen-
teraad heeft gezeten.
Deze suggestie klopt niet, de werkelijkheid is dat 
Klaas Bijlsma, de nummer 3 van de lijst, van 1996 t/m 
1998 iets minder dan een halve periode voor de CDA 
in de raad gezeten heeft. Hij is toen uit het CDA ge-
stapt omdat hij het met de politiek bedrijven van het 
CDA niet eens was. 
2. Jan Hazen stelt dat Sjaak zelf de grootste hand in de 
samenstelling van de lijst heeft gehad.
Ook deze suggestie klopt niet, de werkelijkheid is dat 
Sjaak geen bemoeienis met de samenstelling van de 
lijst gehad heeft. De lijst is samengesteld door een 

daarvoor ingestelde commissie en aan de algemene 
ledenvergadering voorgelegd en daarna vastgesteld.
3. Jan Hazen stelt dat een tot voor kort fungerende 
fractievoorzitter plotseling op de kandidatenlijst  van 
het CDA staat. De werkelijkheid: Jaap Baak is inder-
daad overgestapt van Gemeentebelangen naar het 
CDA, maar Jaap is nooit fungerend fractievoorzitter 
van Gemeentebelangen geweest.  
4. Jan Hazen stelt dat Gemeentebelangen tegen het 
ondersteunen van de nieuwbouw van KDO was.
Ook deze suggestie klopt niet, de werkelijkheid: Ge-
meentebelangen was tegen de gevolgde procedure, 
niet tegen de ondersteuning van de nieuwbouw. Wij 
zijn en waren van mening dat als men een lening  ver-
strekt men eerst de voorwaarden op een rij moet heb-
ben en daarna de lening moet verstrekken. Niet zo-
als het hier ging, populistisch een lening verstrekken 
en daarna over de voorwaarden praten. De KDO be-
stuursleden kunnen u ongetwijfeld uitleggen hoe dat 
gewerkt heeft. Nog een andere werkelijkheid: het was 
VVD wethouder Jeroen Verheijen die op dat moment, 
fel tegen de motie om KDO de lening te verstrekken, 
was.  
5. Jan Hazen meent dat Sjaak niet geloofwaardig is als 
hij zegt dat de kiezer beter af is met een lokaal geori-
enteerde partij, omdat Sjaak in het verleden voor de 
VVD in de gemeenteraad van Nieuwveen heeft geze-
ten.  
De werkelijkheid is dat Sjaak bij uitstek kan beoorde-
len dat de kiezer, bij lokale verkiezingen, beter af is bij 
een echt lokale partij, een partij zonder binding met 
een landelijke partij. Hij kent uit ervaring de werking 
van de landelijke partijen in de lokale politiek en wel 
in het bijzonder hoe de VVD werkt. Sjaak heeft erva-
ring in beide. Advies aan Jan Hazen:  Word ook eens 
lid van een lokale partij, dan zie je het verschil en kun 
je in de toekomst meepraten zonder zoveel onwaarhe-
den te verkondigen. We kunnen slechts de conclusie 
trekken dat  de kiezer nu weet hoe de hazen lopen, de 
VVD-er Jan Hazen komt niet erg betrouwbaar over.   

Namens Gemeentebelangen,
Klaas Bijlsma

REACTIE VAN EEN LEZER

Woongroep Holland geeft antwoord 
op de open brief van ‘Ons Uithoorn’

‘Ons Uithoorn’ heeft antwoord gekregen van Woon-
groep Holland op haar open brief. In die open brief 
stelden wij vragen over de gevolgen voor bewoners 
van Europarei, in geval van een eventuele sloop van 
de Churchill-, Gasperi- en Straatburgflat.
Woongroep Holland heeft interviews met bewoners 
van de drie flats laten houden. Daaruit zou blijken dat 
voor veel huurders een woning elders in Europarei of 
elders in Uithoorn bespreekbaar is. Ook zouden huur-
ders de herontwikkeling zien als een nieuwe kans om 
een andere woning te bemachtigen. Onze vraag was: 
‘Beseffen alle geïnterviewden voldoende dat dit gevol-
gen kan hebben voor hun woonlasten?’ Hierop ant-
woordt Woongroep Holland dat deze vraag niet als zo-
danig aan de orde is geweest. 
Ook stelden wij de volgende vraag: ‘Stel dat de drie 
flats worden gesloopt en de bewoners gedwongen 
moeten vertrekken naar vergelijkbare woonruimte in 
Uithoorn, wat zijn dan de gevolgen voor hun woonlas-
ten? Worden zij geconfronteerd met een hogere huur 
en een lagere huursubsidie?’ Het antwoord van Woon-
groep Holland komt op het volgende neer: ‘In geval 
van gedwongen verhuizing krijgt iedere bewoner de 
status van stadsvernieuwings-urgent. Er geldt dan 
een sociaal statuut met afspraken over tegemoetko-

ming in verhuiskosten en eventuele huurgewenning. 
Als stadsvernieuwingsurgent krijgt iedere bewoner di-
verse keuzemogelijkheden. Er is voldoende aanbod 
voor een woning met vergelijkbare woonlasten binnen 
Uithoorn. Bij gedwongen verhuizing wordt voldoen-
de zoektijd geboden’. Wat betreft de gevolgen voor de 
woonlasten stelt Woongroep Holland: ‘Het is niet een-
voudig de gevolgen voor de woonlasten inzichtelijk te 
maken. Vooral omdat meerdere factoren een rol spe-
len. Mocht dit in de toekomst aan de orde zijn, dan 
worden de bewoners hierbij wegwijs gemaakt’. Tot slot 
doet Woongroep Holland het aanbod om raadsleden 
in een bijeenkomst een nadere toelichting te geven. 
Ons Uithoorn bedankt Woongroep Holland voor hun 
antwoord. De ontwikkelingen rondom de drie flats zul-
len we nauwlettend blijven volgen. Tevens zullen wij 
gebruik maken van het aanbod voor een nadere toe-
lichting, temeer omdat onze wethouder Wonen her-
haaldelijk geen antwoord op relevante vragen kan/wil 
geven onder het mom van ‘we gaan er niet over’. De 
gehele brief kan gedownload worden van onze site  
www.onsuithoorn.nl.

Benno van Dam
Raadslid ‘Ons Uithoorn’

Brede School Legmeer 
officieel in gebruik genomen
Uithoorn - Donderdag 18 februa-
ri jl. werd onder grote belangstel-
ling de Brede School Legmeer aan 
de Randhoornweg officieel in ge-
bruik genomen. Dit in aanwezig-
heid van talrijke genodigden uit de 
onderwijswereld en kinderopvang, 
directies van de drie basisscholen 
die in de Brede School zijn geves-
tigd, medewerkers van de gemeen-
te, raadsleden, omwonenden, ou-
ders van kinderen die inmiddels hun 
draai hebben gevonden op de Bre-
de School, vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven en vele andere be-
langstellenden, ook uit De Kwakel 
en de gemeente Aalsmeer. 
De heer Dick de Kuijer van ESA Be-
heer die ook de Brede School onder 
haar hoede heeft, wierp zich op als 
gespreksleider. Hij gaf onder meer 
het woord aan enkele sprekers die 
sterk betrokken zijn (geweest) bij de 
realisatie van de school. Onder hen 
stichtingsvoorzitter Robert van Rijn 

van de Brede School en wethou-
der onderwijszaken Monique Ouds-
hoorn van de gemeente Uithoorn. 
Zij gaf uiteindelijk de aanstoot tot 
de officiële ingebruikname van de 
Brede School door de stichtings-
voorzitter namens de gemeente een 
cheque van 15.000 euro aan te bie-
den in het kader van ‘Kunst en Fleur’ 
om er een kunstwerk van te (laten) 
maken. Voorgaande twee jaren zijn 
meerdere scholen in de gemeen-
te die eer te beurt gevallen. Moni-
que Oudshoorn deed de openings-
handeling in haar hoedanigheid van 
wethouder voor de laatste keer, aan-
gezien zij de Uithoornse politiek na 
de gemeenteraadsverkiezingen ver-
laat. De wethouder zei trots als een 
pauw te zijn op de nieuwe school en 
dat zij blij was met de kans die offi-
cieel in gebruik te mogen stellen.
In de rij van sprekers nam ook co-
lumniste Cindy Pieterse op het po-
dium plaats die een ludieke voor-

dracht ten beste gaf wat de ‘rug-
streeppad’ in onze samenleving te-
weeg kan brengen. Deze pad is een 
beschermde diersoort en daarvoor 
moet vaak eerst een nieuwe leef-
omgeving voor worden gecreëerd 
wil men op het gebied van bouw en 
infrastructuur iets kunnen gaan re-
aliseren. Een van de redenen ook 
waarom de Brede School zoveel 
vertraging heeft opgelopen. Vervol-
gens werden de drie directeuren 
van de basisscholen die hun onder-
dak hebben gekregen in het nieuwe 
gebouw, stevig in de bloemetjes ge-
zet. Een en ander werd daarna op-
geluisterd door een 18-tal ‘djem-
bées’, bestaande uit telkens zes leer-
lingen van de drie basisscholen, die 
met veel tromgeroffel aan de ope-
ning verder gestalte gaven. Intussen 
genoten alle aanwezigen van verse 
belegde broodjes, met koffie of thee 
dan wel frisdrank naar keuze. Na af-
loop van het officiële gedeelte kreeg 

iedereen de kans alle afdelingen en 
ruimtes van de school te bezichti-
gen. Daarbij konden zij onder meer 
genieten van de lekkere hapjes die 
leerlingen van De Dolfijn zelf in hun 
moderne leskeuken hadden bereid 
en die zij keurig serveerden aan be-
zoekers.

Fraai complex
De Brede School biedt plaats aan 
basisscholen, een keur aan wel-
zijnsfuncties en een sportzaal. Dat 
alles samen onder één dak, gelegen 
rond een prachtig atrium en uitkij-
kend op de besloten binnentuin. 
Het schooldak van de eerste verdie-
ping wordt gebruikt als speelplein. 
Wie de Brede School een keer ziet 
en bezoekt zal zich verbazen over 
de omvang, maar ook over de fraaie 
en grensverleggende vormgeving 
en de inrichting ervan. De school is 
gebouwd in de vorm van een drie-
hoek. Liefst 56 lokalen met alle emo-
lumenten staan schoolkinderen en 
andere gebruikers ter beschikking. 

Het complex biedt huisvesting aan 
drie basisscholen, te weten De Toer-
malijn, De Kwikstaart en De Dolfijn. 
Daarnaast is het ook het onderko-
men geworden van de stichting Uit-
hoornse Kinderopvang. Voorts zijn 
er ruimtes gecreëerd voor welzijns-
voorzieningen voor de wijken De 
Legmeer, het Burgemeester Koot-
park en de nieuwbouwwijk Leg-
meer-West. In het gemeenschap-
pelijke gedeelte zijn ook het kennis-
centrum, speellokalen, gymnastiek-
lokalen en een kantine onderge-
bracht. De Brede School is om die 
reden dan ook geschikt als ontmoe-
tingsplaats voor mensen uit de wijk, 
zowel georganiseerd als ongeorga-
niseerd.

Hoewel het pand in oktober vorig 
jaar werd opgeleverd, is nog niet de 
hele infrastructuur eromheen klaar. 
Maar dat schiet wel op. Zo is bij-
voorbeeld het Hermelijnpad aan de 
zijkant van de school nog niet be-
straat. Niettemin verhuisden de ba-

sisscholen wel naar hun nieuwe on-
derkomen. Intussen is de bestra-
ting met rijweg, voetpad en fiets-
pad inclusief groenvoorziening al 
aangelegd en gereed. Tevens is ge-
zorgd voor de aanleg van een rui-
me hoeveelheid parkeerplaatsen in 
de nabijheid van de school. Voor de 
school is bovendien een zogehe-
ten Kiss & Ride route gerealiseerd. 
Via deze route kunnen ouders hun 
kinderen aan de rand van het grote 
schoolplein in en uit de auto laten 
stappen zonder te hoeven parke-
ren. Ze staan niet in de weg van het 
doorgaande verkeer. Kinderen kun-
nen op die manier veilig van en naar 
de Brede School komen. Op die ma-
nier worden onveilige verkeerssitu-
aties voorkomen.

Kortom, Uithoorn is, samen met een 
aangrenzend Speelbos, een Brede 
School rijker en mag daar bijzon-
der trots op zijn, iets dat haar bewo-
ners en bezoekers ongetwijfeld zul-
len beamen. Compliment!
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Officiële start voor huurwoningen en appartementen 
Park Krayenhoff

Definitieve ondertekening 
van aannemings- en 
turnkeyovereenkomst
Uithoorn - Op dinsdag 23 februa-
ri jl. tekenden de heren J. van den 
Berg Jeths (bestuurder Woongroep 
Holland) en A. de Reus (directeur 
UBA Project ontwikkeling) van Park 
Krayenhoff C.V. de aannemings- en 
turnkeyovereenkomst voor de re-
alisatie van 70 sociale huurappar-
tementen en 12 eengezinshuurwo-
ningen op het voormalige IBM ter-
rein. Met het tekenen van de aan-
nemingsovereenkomst is de officië-
le opdracht aan de aannemer om te 
starten met de bouw van deze wo-
ningen bekrachtigd. En met het te-

kenen van de turnkeyovereenkomst 
komen de woningen officieel in be-
zit van Woongroep Holland.

Samenwerking
Park Krayenhoff C.V. is een samen-
werking tussen Woongroep Holland 
en UBA Projectontwikkeling. Wet-
houder de heer J.A.J. Verheijen was 
namens de gemeente Uithoorn aan-
wezig. Mede door samenwerking 
met de gemeente Uithoorn is de 
ontwikkeling van de nieuwe woon-
wijk Park Krayenhoff mogelijk ge-
maakt.

Huurappartementen
Met 1.033 reacties op de 70 huur-
appartementen is de belangstelling 
groot te noemen.
De laatste ronde waarop mensen 
hun voorkeur mochten uitspreken 
voor een van de woningen heeft 
dinsdag 23 februari jl. plaatsgevon-
den.

Hiermee zijn alle 70 appartementen 
verhuurd. Op korte termijn wordt 
door Woongroep Holland gestart 
met de verhuur van de 12 eenge-
zinswoningen.

Zeventien geslaagden voor
EHBO examen afd. Uithoorn
Uithoorn - Op dinsdagavond 16 fe-
bruari jl. is in sport- en activiteiten-
centrum De Scheg het examen af-
genomen voor het diploma eer-
ste hulpverlener. Tevens was er een 
tentamen voor de aantekening ver-
bandleer. Tijdens een spannende 
avond moesten de cursisten aan 
twee examenteams, elk bestaande 
uit een medisch adviseur, een do-
cent eerste hulp en twee Lotussen 
laten zien en vertellen wat ze had-
den geleerd tijdens de EHBO lessen. 
Het examen werd afgelegd door 17 
kandidaten, die allen slaagden. 

Het examen werd onaangekondigd 
bezocht door een consulent van Het 
Oranje Kruis. Deze persoon moest 
controleren of alles wat betreft de 
organisatie van het examen op de 
goede manier was verlopen en of 
de examinatoren en Lotussen op de 
juiste manier examen afnamen, pre-
cies volgens de voorschriften van 
Het Oranje Kruis. Alles werd keurig 
in orde bevonden.

Geslaagd zijn: Batya Bennekers, Ge-
raldine Bontekoe, Stephanie Bos-
keljon, Suzan den Dekker, Mieneke 
Kenninck, Marianne Klinkenberg, 

Rose-Marie Lucas, Mirjam Luyten, 
Anneke Meijerink, Rubia van Paas-
sen, Cornel Pieterse, Tineke van der 
Sluijs, Peter Stiekel, Belgica Thung, 
Rob Tielrooy, Sanneke Vonk, Marjan 
van der Wals. Uithoorn en omstre-
ken hebben er dus weer een paar 
goede EHBO’ers bij. En dat is maar 
goed ook, want er zijn te weinig 
mensen die weten wat ze moeten 
doen als er een ongeluk gebeurt.

De EHBO cursus was begonnen in 
september 2009. Onder leiding van 
docent EHBO Ria van Geem en arts-
docent de heer Van Dongen werd 
de cursisten in 17 lessen met behulp 
van Carolien Klijn als Lotus-slacht-
offer, aangeleerd, hoe ze moesten 
handelen bij een ongeluk of ziekte 
van een medemens. Dat varieerde 
van stabiele zijligging en reanima-
tie met gebruik van de AED tot het 
aanleggen van een mitella of bre-
de das bij botbreuken, het koelen 
van brandwonden, het aanleggen 
van een wonddrukverband bij ern-
stige verwondingen. Voor de modu-
le verbandleer en kleine ongevallen 
moesten diverse verbanden aange-
legd worden en moesten de cursis-
ten weten hoe te handelen bij kleine 

ongevallen zoals bijvoorbeeld een 
bloedneus, een tekenbeet, een uit-
geslagen tand. Er werd elke avond 
dus flink geoefend op elkaar en op 
de reanimatiepoppen.

Start nieuwe cursussen
Bij voldoende belangstelling organi-
seert de K.N.V. EHBO afd. Uithoorn 
op 20 en 27 april a.s. een opleidings-
cursus reanimatie inclusief AED trai-
ning. Deze cursus duurt twee avon-
den van 2½ uur. 
Hebt u interesse in deze cursus, 
dan kunt u zich nu al opgeven, of 
via de website www.ehbo-uithoorn.
nl of via een e-mail naar de secre-
taris. Bij een reanimatie is de overle-
vingskans ongeveer 10-15%. Als er 
een AED ingezet wordt kan de over-
levingskans stijgen tot wel 70%! 

In september 2010 wordt ook weer 
gestart met een nieuwe cursus di-
ploma eerste hulp inclusief het ge-
bruik van de AED en de modu-
le voor de aantekening verband-
leer. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de secreta-
ris van de vereniging Ria van Geem, 
telefoon 0297–560160 of via e-mail:  
ehbouithoorn@kabelfoon.net

Een stille wens op de 
valreep verwezenlijkt

De Kwakel - Een stille wens van onze vertrekkende wethouder is met vereende CDA-krachten afgelopen zaterdag 
waargemaakt: een zebrapad in het hart van De Kwakel, zodat de kinderen uit de Hooi-, Gras- en Distellaan veilig 
kunnen oversteken op hun weg naar school. Een ludieke actie als afsluiting van twee succesvolle wethoudersperi-
odes. En nu maar hopen dat dit zeebrapad er ook nog eens echt komt.

Gemeente steunt
nieuwbouw Scouting
St. Joannes De Kwakel
Uithoorn - Het college van burge-
meester en wethouders heeft be-
sloten de Scoutingvereniging ‘St. 
Joannes’ financieel te ondersteu-
nen bij de realisatie van een nieu-
we accommodatie. Het college geeft 
de vereniging een renteloze lening 
van maximaal 65.000 euro. Hiermee 
krijgt de Scoutingvereniging meer 
mogelijkheden voor de toekomst.

Scoutingvereniging “St. Joannes” 
De Kwakel wil een nieuw onderko-
men realiseren. De belangrijkste re-
den is dat het huidige gebouw toe 
is aan groot onderhoud. Tegelijker-
tijd heeft de Stichting Ons Twee-
de Thuis (OTT) op dezelfde loca-
tie nieuwbouwplannen. De inten-
tie is gezamenlijk op te trekken bij 

de bouwplannen en zo de kosten zo 
laag mogelijk te houden. 
De Scoutingvereniging heeft een 
groot deel van het benodigde be-
drag al op eigen kracht bij elkaar 
weten te brengen. Voor het restant 
heeft de vereniging de gemeente 
verzocht om financiële steun. 

Renteloze lening
Het college is van mening dat de 
’St. Joannes’ zijn bestaansrecht en 
zelfredzaamheid meer dan voldoen-
de heeft bewezen en heeft besloten 
het resterende bedrag van maxi-
maal 65.000 euro als renteloze le-
ning onder voorwaarden beschik-
baar te stellen.
Het bedrag zal voldoende zijn om 
het financiële plan van de Scouting-

vereniging sluitend te maken. Dit 
betekent dat de vereniging gedu-
rende 20 jaar de (nog) nodig zijnde 
renteloze lening terug kan betalen 
via acties en bijvoorbeeld medege-
bruik van de nieuwe voorziening. 
 
Scoutingactiviteiten van 
belang voor jeugd
Het college biedt de ondersteuning 
in het kader van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Scou-
tingactiviteiten, die met veel vrijwilli-
ge inzet plaatsvinden, zijn van groot 
belang voor het opgroeien en ont-
wikkelen van de jeugd in onze ge-
meente.
Het stimuleren hiervan betekent in-
vesteren in de kracht van de samen-
leving. 

Enkele weken geleden bracht de scouting een taart

Carnaval bij Yoga Pret
Uithoorn- Carnavalsmassage, polo-
naise na 40 tellen totale stilte, die-
renhoudingen en -geluiden en tota-
le ontspanning bij het luisteren naar 
een visualisatie over de “betoverde 
kast”. 
Dit zijn een paar dingen die ze af-
gelopen week bij ‘Yoga Pret’ hebben 
gedaan. Er worden peuter en ouder-
, kinder-, tiener-, zwangerschaps-

, volwassenen- en lachyoga-les-
sen gegeven. Elke week zijn er kin-
deryogalessen waarbij altijd een be-
paald thema als leidraad wordt ge-
bruikt. Op deze manier wordt er van 
alles bespreekbaar gemaakt, er is el-
ke week een ander avontuur en wor-
den yogahoudingen afgewisseld met 
meditaties en visualisaties. Dit alles 
zorgt voor ontspanning maar ook de 

creativiteit en het samenspel worden 
gestimuleerd. 
En zo was er afgelopen dinsdag het 
thema carnaval. Verkleden en mu-
ziek, maar ook veel ontspanning, zo-
dat de kinderen het drukkere carna-
valsfeest met een ontspannen ge-
voel tegemoetgaan. Het rondje met 
de praatsteen werd deze keer aan-
gevuld met ‘Sta maar op en draai een 
rondje en vertel maar over je kos-
tuum’. Zoiets is heel spannend, maar 
er werd enthousiast geklapt voor el-
kaar. Meteen daarna zat iedereen 
in meditatiehouding, 40 tellen met 
de ogen dicht stilzitten. en daarna 
ging de muziek aan. ‘En nu de hand-
jes de lucht in...’ stilzitten was er niet 
meer bij. Schminkmassage hoort bij 
carnaval en dat hebben ze ook ge-
daan. Tegenover elkaar zittend teken 
je eerst de randen van het gezicht 
en dan zachtjes over ogen en neus. 
Het was mooi om te zien hoe ieder-
een bij elkaar zijn best deed om het 
zo zachtjes, maar ook zo mooi mo-
gelijk te doen.  Door middel van de 
oefeningen die er bij Yoga Pret wor-
den gedaan leren kinderen onder 
andere zich te ontspannen, beter te 
ademhalen en de fantasie wordt ge-
prikkeld. Heb je interesse om mee te 
doen met Kinderyoga? Wil je meer 
informatie?  www.yogapret.nl.



Uithoorn- Het was kassa voor Ben 
ten Brink & Jan Bronkhorst in de A- 
lijn in de voorlaatste zitting van de 
tweede ronde parencompetitie. Ze-
ventig procent scoren gebeurt niet 
zo vaak en deze prestatie stootte het 
koppel ook op naar de eerste plaats 
op de ranglijst met een gemiddelde 
van 58,30%. Andre van Herel & Co-
ra de Vroom herpakten zich en leg-
den beslag op de tweede plaats, 
weliswaar op gepaste afstand van 
de toppers, met 60,42%. Luuk Smit 
& Lijnie Timmer deden daar weinig 
voor onder met 60% precies en een 
derde plek. Frans Kaandorp & Ger-
da Schavemaker schakelden een 
tandje terug ten opzichte van vorige 
week, maar werden mooi vierde met 
55.92%, gevolgd door Toon & Greet 
Overwater als vijfde met 52,92%.
De eindstrijd mag toch wel uiterst 
spannend genoemd worden, omdat 
het onderlinge verschil van de bo-
venste vier maar circa 1% gemid-
deld is! In volgorde: Ben & Jan dus 
58,30%, Toon 57,67%, Frans & Gerda 
57,64% en Andre & Cora 57,12%.

Onderin is het Luctor et Emergo voor 
Rita Vromen & Henny Westendorp, 
Froukje Kraaij & Rini Tromp, To van 
de Meer & Gijs de Ruiter en Tini Ge-
ling & Jo Wevers, om aan degradatie 
te ontsnappen. 
In de B-lijn trokken Floor Janssen 
& Tonny de Jonge aan het langste 
eind met 59,38%, gevolgd door de 
Steegstra’s als tweede met 56,94%.
Laatstgenoemden staan inmiddels 
wel gedegen op promotieplaats één 
met een gemiddelde van 58,43%. 
Ook Mieke van den Akker & Ada 
van Maarseveen hadden een goe-
de avond met een derde plek en 
56,77%, die ze moesten delen met 
Marianne & Huub Kamp. Het bracht 
Mieke & Ada wel op de derde pro-
motiepositie met een gemiddelde 
van 55,98%.
Tweede staan hier Renske & Kees 
Visser met 57,48% en de vierde plek 
voor hoger op is voor Cobie Bruine 
de Bruin & Trudy Zandbergen met 
53,86%. An & Jan van Schaick wer-
den deze avond vijfde met 55,21% 
en staan dat ook gemiddeld met een 

totaal van 52,88%. Degradatie dreigt 
voor Tini van Drunen & Wouda Roos, 
Tom de Jonge & Herman Vermun-
nicht, Atie de Jong & Evert Wevers 
en Lous Bakker & Debora van Zant-
wijk. 
In de C-lijn profiteerde Ria Sudme-
ijer optimaal van invalster Ria We-
zenberg door met 61,81% eerste te 
worden en tevens de eerste promo-
tieplaats met een gemiddelde van 
58,11% te bezetten. Anton Berkelaar 
& Klaas Verrips hebben nu echt het 
licht gezien met een tweede plaats 
op rij met 59,72% en drongen zo ook 
door tot de derde plaats in het pro-
motie team met gemiddeld 52,86%. 
Tweede staan hier Hetty Houtman 
& Tina Wagenaar met gemiddeld 
57,30% en vierde zijn Nel & Har-
ry Gaarenstroom met 52,07%. Fien 
& Ben Leeftink en Tini & Johan Lot-
gerink zitten er met scores van de-
ze avond van 56,60 en 56,25, waar-
mee ze respectievelijk derde en vier-
de werden, echter vlak achter. Ook 
de nummer vijf van deze avond, Elly 
Belderink & Ria van Geelkerken met 
54,86%, zijn met een achterstand 
op nummer vier van slechts 1,32% 
nog niet kansloos. De spanning kan 
even betijen omdat voor de volgende 
wedstrijdavond het viertallen op het 
programma staat. 

Uithoorn - In verband met de aan-
staande gemeenteraadsverkiezin-
gen, heeft Rick FM, de lokale publie-
ke radio-omroep voor Groot Amstel-
land, alle politieke partijen, wethou-
ders en burgemeester uitgenodigd.
Want op vrijdag 26 februari a.s. or-
ganiseert Rick FM een politiek ca-
fé in de nieuwe kantine van KDO in 
De Kwakel.
Op de verzonden uitnodiging voor 
deze, al jarenlang georganiseerde 
manifestatie, zijn al veel enthousi-
aste reacties ontvangen van diverse 
politieke stromingen uit Uithoorn/
De Kwakel.
Het doel van dit politiek café is om 
te debatteren over een aantal voor-
af bepaalde actuele stellingen. Hier-
toe heeft de redactie van Rick FM 
de partijprogramma’s doorgelezen 
en aldus de stellingen bepaald.
Onderwerpen die zeker aan bod ko-
men zijn: de Garagevariant, herin-

richting van het Dorpscentrum, de 
Europarei en de woningbouw bin-
nen de gemeente Uithoorn/De Kwa-
kel.
Dit Politiek Café zal gepresenteerd 
worden door twee bekende Rick FM 
redactiemedewerkers, namelijk Ber-
ry Biké en Erik Schootemeijer.
De KDO kantine in De Kwakel is op 
vrijdag 26 februari voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de (lokale) poli-
tiek toegankelijk. 
De zaal gaat om 19.30 uur open en 
de live op de radio uitgezonden de-
batten duren van 20.00 tot 22.00 
uur.

Deze uitzending zal herhaald gaan 
worden op de avond voor de feite-
lijke stemdag, namelijk op dinsdag-
avond 2 maart tussen 20.00 en 22.00 
uur.

Rick FM is te ontvangen via de ka-
bel op 99.0 FM, op 106.3 FM in de 
ether en op de Livestream via: 
www.rickfm.nl
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Weerstand tegen hoogbouw

Bewoners voor behoud van 
dorpse karakter De Kwakel
De Kwakel - Dinsdag 17 februa-
ri jl. werd er in De Kwakel een in-
formatie- en inloopavond gehou-
den m.b.t. het voorontwerp van het 
bestemmingsplan De Kwakel-cen-
trum. Gezien de grote opkomst voor 
deze avond waren de bewoners van 
De Kwakel blijkbaar zeer geïnteres-
seerd in dit toekomstige bestem-
mingsplan. Organisator van deze 
avond – de Gemeente Uithoorn – 
had duidelijk op minder belangstel-
ling gerekend, want de geplaatste 
tussenwand moest worden verwij-
derd, en extra stoelen moesten wor-
den aangesleept om iedereen een 
plekje te kunnen geven.
Wethouder Jeroen Verheijen open-
de de avond. Hij gaf aan dat er ge-
ruchten waren verspreid die sug-
gereerden dat het voorontwerp van 
het nieuwe bestemmingsplan meer 
hoogbouw zou toestaan dan in de 
huidige situatie het geval is. Wet-
houder Verheijen benadrukte dat 
deze geruchten niet juist zijn. De in 
het bestemmingsplan gehanteer-
de nokhoogte van 13 meter zou vol-
gens wethouder Verheijen conser-
verend zijn. Als de bouwhoogte van 
de bestaande woningen in het be-
stemmingsplan zou worden op-
genomen (i.p.v. de in het bestem-
mingsplan aangegeven hoogte van 
13 meter) zou dit volgens wethou-
der Verheijen juist afbreuk doen aan 
de huidige rechten van de huidige 
eigenaren. Aanwezigen waren ech-
ter niet bepaald overtuigd van de-
ze verklaring van de wethouder. Ten 
eerste waren er geen kaarten van 

het huidige bestemmingsplan aan-
wezig, die bewoners zouden kun-
nen overtuigen dat er in het huidi-
ge bestemmingsplan ook al bouw-
hoogtes van 13 meter zouden zijn 
toegestaan. Ten tweede bereken-
den inwoners van De Kwakel dat 
hun huidige woningen slechts 9 à 
10 meter hoog zijn, en dat met een 
bouwhoogte van 13 meter er situ-
aties zouden kunnen ontstaan dat 
bijv. buren en/of woningbouwcor-
poraties ongewenste hoge bouw-
plannen direct naast hun woning 
zouden kunnen bouwen. Met name 
woningeigenaren met slechts bega-
ne grond en slaapkamers op de ver-
dieping (2 bouwlagen), vrezen com-
plexen van 4 bouwlagen (13 meter) 
pal naast hun woning.
 
Aanwezig
Naast het feit dat er bewoners wa-
ren die hun onvrede uitten dat zij 
niet persoonlijk door de gemeen-
te waren geïnformeerd dat het be-
stemmingsplan op hun persoonlijk 
eigendom was gewijzigd, maar dit 
uit de Nieuwe Meerbode hadden 
moeten vernemen, waren er ook 
klachten van inwoners dat zij niet op 
de hoogte waren gebracht dat be-
stemmingen op hun gronden waren 
gewijzigd, en dat al tientallen jaren 
aanwezige bebouwing zoals schu-
ren in het nieuwe bestemmingsplan 
was wegbestemd. 
Na de presentatie was het tijd voor 
het stellen van algemene vragen. 
Uit deze vragenronde bleek dat een 
meerderheid van de aanwezigen 

voor behoud van het dorpsgezicht 
is en zich afvraagt of de bouwhoog-
tes die in het voorontwerp van het 
bestemmingsplan De Kwakel-cen-
trum worden vermeld het dorpsaan-
gezicht niet zullen schaden. In het 
voorontwerp worden namelijk nok-
hoogtes van 13 meter vermeld, N.B. 
op locaties waar de huidige bebou-
wing aanzienlijk lager is. 
Aan het einde van de algemene vra-
genronde werd geconcludeerd dat 
een groot aantal van de aanwezigen 
tegen hoogbouw in De Kwakel is, 
en vindt dat De Kwakel vooral een 
dorp moet blijven met een dorps ka-
rakter, en dat een lagere nokhoogte, 
overeenkomstig de omliggende wij-
ken in De Kwakel beter in het dorps-
beeld zou passen. Tenslotte werden 
bewoners erop attent gemaakt dat 
eventuele opmerkingen en bezwa-
ren uiterlijk t/m maart kunnen wor-
den ingediend bij de Gemeente Uit-
hoorn. Een woordvoerder van de 
Gemeente opperde dat het wellicht 
zinvol zou zijn om gezamenlijk een 
bezwaar in te dienen tegen de ge-
hanteerde bouwhoogte, gezien het 
grote aantal bewoners dat tegen 
hoogbouw is, en dat wellicht beke-
ken moest worden of de gehanteer-
de nokhoogte niet bijgesteld moet 
worden. Het voorontwerp bestem-
mingsplan De Kwakel-centrum ligt 
nog tot en met 2 maart in de hal van 
het Gemeentehuis, of bij de biblio-
theek, gebouw De Hoeksteen, ter 
inzage. Uiterlijk 2 maart kan men 
nog zienswijzen tegen dit vooront-
werpbestemmingsplan indienen.

Zondag 7 maart Open Dag 
bij muziekvereniging KnA
Uithoorn - Lijkt het je leuk om mu-
ziek te maken? Maar weet je eigen-
lijk niet zo goed of het wel zo leuk 
is, of waar je dat zou kunnen doen? 
Kom dan naar de Open Dag van 
muziekvereniging KnA in Uithoorn! 
De Open Dag vindt plaats op zon-
dag 7 maart aanstaande. Vele on-
derdelen van KnA zullen zich op de-
ze dag aan jou presenteren. 
De tijdsindeling is als volgt: 
11.00 tot 12.00 uur: leerlingen, blok-
fluiters/trompetten/slagwerk o.l.v. 
Renata Groen, Michiel de Boer en 
Jan Vork. 

12.15 tot 12.45 uur: Majorettes o.l.v. 
Ineke Kranendonk
13.00 tot 13.30 uur: Slagwerkgroep 
o.l.v. Louis de Blieck
13.45 tot 14.15 uur: Opleidingsor-
kest/drumfanfare o.l.v. Michiel de 
Boer
14.30 tot 15.15 uur: Harmonieorkest 
o.l.v. Ruud Pletting
Op deze dag zullen de leerlingen 
aan jou laten horen wat zij de afge-
lopen tijd hebben geleerd. Bij de an-
dere onderdelen zullen zij laten zien 
hoe de repetitie verloopt. Op de-
ze manier kun je een goede indruk 

krijgen van de sfeer en wat er wordt 
verwacht van de muzikanten tijdens 
het spelen. 
Heb je interesse of lijkt het je leuk 
om een keer te kijken wat muziek-
vereniging KnA nou precies alle-
maal doet? Kom dan op 7 maart 
naar de Open Dag! Ook kun je hier 
informatie krijgen over deze vereni-
ging. De Open Dag vindt plaats in 
het KnA-gebouw aan het Legmeer-
plein 49. KnA hoopt u/jou te zien bij 
muziekvereniging KnA om er een 
muzikale en vooral gezellige dag 
van te maken!

Impressie van de begane grond

Sluiting Bibliotheek 
Uithoorn
Uithoorn - Amstelland Bibliotheken 
sluit haar bibliotheek in Uithoorn tij-
dens de verbouwing van 15 maart 
tot en met 8 april 2010. In deze pe-
riode ondergaat niet alleen het in-
terieur van de bibliotheek een me-
tamorfose maar zullen ook aan de 
collectie nieuwe materialen worden 
toegevoegd. De collectie is de afge-
lopen tijd al met een kwaliteitsim-
puls van de gemeente verbeterd en 
zal voortaan op thema terug te vin-
den zijn. 
De inmiddels verouderde inrichting 
krijgt een opfrisbeurt. Kasten, tafels 
en stoelen krijgen een modern jas-
je en de kleurstelling wordt aange-
past. 
Architect Aat Vos van architectenbu-
reau Aequo tekent voor deze verbe-
teringen, alles met respect voor het 
gebouw van Rietveld. Ook de entree 
zal worden aangepast, de balie ver-
plaatst en de loop wordt verbeterd. 

Naast een verrassende en verleide-
lijke manier van presenteren van de 
boeken biedt de bibliotheek na de 
opening ook een collectie games 
en de mogelijkheid om in de biblio-
theek te gamen. Verder komt er een 
collectie levende prentenboeken en 
een showcollectie Management en 
Marketing boeken. Leden van de bi-
bliotheek mogen hun geleend mate-
riaal langer thuishouden. Kijk op de 
leenbonnen voor de exacte inlever-
datum. Indien leden tussentijds toch 
materialen willen inleveren of lenen, 
dan kan dat bij één van de andere 
Amstelland bibliotheken.
Alle informatie over de verbouwing 
staat op de website www.amstel-
land-bibliotheken.nl Hier kan men 
ook de vorderingen van de verbou-
wing volgen. Naar verwachting is de 
compleet vernieuwde bibliotheek 
Uithoorn vanaf vrijdag 9 april 2010 
weer open voor het publiek.

Politiek Café

Staatsecretaris beloont 
gemeente Uithoorn met goede 
dienstverlening aan bedrijven
Uithoorn - Maandag 1 maart 2010 
ontvangt de gemeente Uithoorn ‘Het 
bewijs van goede dienst’ voor haar 
plan van aanpak voor de dienst-
verlening aan bedrijven. Dit bewijs 
wordt overhandigd door staatsse-
cretaris Heemskerk van Sociale Za-
ken. De gemeente Uithoorn is al 
langere tijd bezig om de dienstverle-
ning aan bedrijven te optimaliseren 
De gemeente heeft eind 2009 beslo-
ten om te werken met de Normen-
kader Dienstverlening Bedrijven. 
Hierin staat hoe de kwaliteit van 
dienstverlening scoort ten opzichte 
van servicenormen die samen met 

ondernemers zelf zijn vastgesteld. 
Uithoorn is één van de eerste ge-
meenten in Nederland die hier mee 
werkt. De gemeente heeft inmid-
dels het rapport ‘Project Normen-
kader Resultaten en Verbeteracties 
gemeente Uithoorn’ vastgesteld. 
Dit rapport is een verbeterplan dat 
in overleg met het plaatselijke be-
drijfsleven verder wordt uitgewerkt. 
Met dit verbeterplan loopt Uithoorn 
landelijk gezien samen met acht an-
dere gemeenten voorop.
Nu het verbeterplan is vastgesteld 
ontvangt wethouder Jeroen Verhe-
ijen op 1 maart 2010 namens het 

college van B&W uit handen van 
staatssecretaris Heemskerk het “Be-
wijs van Goede Dienst”. Jeroen Ver-
heijen stelt: ‘Wij zijn van mening dat 
de gemeente moet facilitairen, zo-
dat een ondernemer kan presente-
ren. Voor die instelling wordt de ge-
meente nu beloond door de staats-
secretaris van Economische Zaken.’

Achtergrond
Het verbeterplan geeft inzicht in de 
kwaliteit van dienstverlening van de 
gemeente aan bedrijven op basis 
van tien producten. Daarbij is steeds 
gekeken naar: termijnen, professio-

naliteit, ondernemingsgerichtheid 
en betrouwbaarheid. 

Uitgangspunt voor de meting bij ge-
meente Uithoorn waren de volgen-
de tien producten:

• Lichte bouwvergunning.
• Reguliere bouwvergunning.
• Drank- en horecavergunning.
• Ontheffingen bestemmingsplan.
• WM artikel 8.40 meldingen en ver             
gunningen.
• Evenementenvergunning (klein/
middelgroot).
• Evenementenvergunning (groot).
• Sloopvergunning.
• Exploitatievergunning. 

Aanvragen
In totaal is de behandeling van 73 
aanvragen – uit een totaal van ge-
middeld 484 aanvragen per jaar – 
willekeurig geselecteerd, beoor-
deeld en geanalyseerd. In het on-
derzoek hebben in totaal 51 onder-
nemers hun mening over de dienst-
verlening van de gemeente Uithoorn 
uitgesproken op basis van hun con-
crete ervaringen in 2008/2009.
Uit de meting blijkt dat bij drie nor-
men zowel de minimum- als de 
plusnorm wordt behaald;  bij deug-
delijke besluitvorming, vertrouwen 
in ondernemers en hersteltermijn 
bij termijnoverschrijding. De sco-
re is met name laag wat betreft de 
toegankelijkheid van de gemeen-
te. Als gevolg van beperkt beschik-
bare gegevens is het niet mogelijk 
om op deze norm verdere uitspra-
ken te doen.

Inbraak in 
winkel
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 17 februari op donderdag 18 fe-
bruari is tussen kwart voor drie en 
kwart over drie ingebroken in een 
winkel aan het Zijdelwaardplein. De 
voordeur werd vernield waarna on-
der meer horloges, camera’s en te-
lefoons zijn weggenomen. De politie 
is een buurtonderzoek gestart.

Gewonde bij 
ongeval
Uithoorn - Op de Randhoornweg 
heeft maandagochtend 8 februa-
ri omstreeks kwart voor negen een 
verkeersongeval plaatsgevonden. 
Een 38-jarige automobiliste uit Am-
stelveen reed hier vanuit de Noord-
dammerweg in de richting van de 
Randweg. In tegengestelde rich-
ting reed een 36-jarige automobi-
liste uit Uithoorn. In de bocht bots-
ten de voertuigen frontaal op elkaar. 
De Amstelveense is met onbekend 
letsel naar het ziekenhuis overge-
bracht. De bestuurster uit Uithoorn 
is met de schrik vrijgekomen.

Topscore verhoogt spanning 
bij B.V. ‘De Legmeer’


