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De Kwakel - De gemeente Uithoorn
is voornemens locaties te zoeken
voor de bouw van (tijdelijke) woningen ten behoeve van arbeidsmigranten die voornamelijk seizoenswerk gaan verrichten in de sierteeltsector van de Greenport Aalsmeer,
waartoe ook grondgebied behoort
van Uithoorn (met De Kwakel). Omdat juist De Kwakel veel buitengebied heeft kijkt de gemeente daar
naar mogelijke locaties om er huisvesting in tijdelijke woningen te realiseren. Uithoorn biedt in het stedelijk gebied die ruimte niet. Ruwweg gaat het om de strook langs
de Hoofdweg, maar ook in het blok
Poelweg/Randweg/Noorddammerweg zijn er wellicht mogelijkheden. Onder tijdelijke arbeidsmigranten wordt verstaan ingezetenen van
de EU, voornamelijk afkomstig uit
de voormalige Oostbloklanden (Polen, Bulgarije, Roemenië, Tsjechië
etc.) die hier zonder hun gezinnen
naar toe komen om te werken in de
sierteeltsector en met het verdiende geld weer naar huis terugkeren.
Ze moeten daarvoor wel een (fatsoenlijk) onderdak hebben (VNG
‘Bed voor bed’ regeling). Voor degenen die hier al zijn is het tot nu
toe niet controleerbaar waar zij wonen, of dat legaal of illegaal is, hoeveel mensen dat zijn en of het allemaal wel binnen de regelgeving
valt. In dat licht gezien is het ook
voor de gemeente moeilijk om in
geval van calamiteiten of misstanden handhavend op te treden. De
gemeente heeft echter door het rijk
in 2012 een inspanningsverplichting opgelegd gekregen wat heeft
geresulteerd in een ‘convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Greenport Aalsmeer’. Ondernemers in de sierteeltsector in de
Greenport hebben meer mensen
nodig voor bepaalde werkzaamheden. Er is geen aanbod uit de regio,
dus stromen er arbeidskrachten van
buitenaf in. Er wordt een getal genoemd van ongeveer 1.800 personen die overigens niet allemaal in
de gemeente Uithoorn voor huisvesting in aanmerking komen. Een

deel daarvan moet echter wel onderdak krijgen.
Vijf pensions
Volgens het huidige beleid Huisvesting van Tijdelijke Arbeidsmigranten mogen er vijf pensions met
maximaal 100 personen per locatie
worden neergezet. Daarbij gaat het
per locatie om 50 verblijfseenheden
(containerwoningen) met elk twee
bedden; in totaal 500 slaapplaatsen.
Inmiddels zijn door de gemeente enkele locaties bekendgemaakt
waaraan tevens een omgevingsen exploitatievergunning is verleend. Dat is op de Poelweg 4446, de Randweg 122 en de Noorddammerweg 15. Aan de Hoofdweg
is eveneens een locatie gepland
maar daarvoor is nog geen exploitatievergunning verleend. Tevens is
er nog een locatie voor een pension in optie. Twee locaties (Poelweg
en Noorddammerweg) zijn nu in realisatie voor het plaatsen van het
aantal toegestane tijdelijke woningen zoals in het bestemmingsplan
is aangegeven. Wie overigens een
kijkje zou nemen bij Nes Vastgoed
aan de Poelweg 44/46 krijgt de indruk dat daar een compleet nieuw
dorp wordt gebouwd… Omdat er
volgens ondernemers en bewoners
in De Kwakel echter (veel) meer
‘achter de bosschages’ gebeurt dan
in hun ogen lijkt toegestaan, wilden
zij wel eens weten of de gemeente daar weet van heeft en of er ook
op de regels handhavend wordt opgetreden. Zo worden er in dit agrarische gebied op onderheide grond
containerwoningen
opgeslagen,
klaar voor uitgifte en gebruik. Mag
dat wel met het oog op het bestemmingsplan? Om maar wat te noemen.
Daarom riep Peter Oudshoorn van
Buurtbeheer De Kwakel inwoners
op zich op woensdag 1 juni vooral
te laten horen en tijdens een informatieavond in Dorpshuis De Quakel vragen te stellen over dit onderwerp aan wethouder Marvin Polak.
De huisvesting van arbeidsmigranten is mede een heikel punt om-

dat men overlast verwacht als er te
veel arbeidsmigranten op één locatie worden gehuisvest (drank!) en
hoe deze aan de kost komen. In de
omgeving zijn geen winkels. Hoe
gaat men boodschappen doen of
zorgt de ondernemer daarvoor voor
wie zij werken? Komt bij dat er ook
al woonruimte moet worden gezocht voor eventuele statushouders
(asielzoekers met een verblijfsvergunning). In de ogen van veel bewoners wordt nu toch wel erg veel
van hun gastvrijheid gevraagd om
vreemdelingen in het gebied onderdak te verlenen.
Inventariseren
In een goed met mondige inwoners
gevuld Dorpshuis werd na het welkomstwoord de microfoon gegeven
aan Karin Wegewijs, Hoofd afdeling Wonen en Werken van de gemeente Uithoorn. Zij gaf met behulp van een presentatie uitleg over
het huisvestingsbeleid voor tijdelijke arbeidsmigranten, de rol die de
gemeente daarin heeft, maar ook
die van de betrokken ondernemers
die de krachten inhuren, de beheerders en eigenaren van pensions en
bedrijfswoningen, het uitzendbureau die de arbeidskrachten aanbiedt enzovoort. Ook hoe het zit met
de bouw en plaatsing van de woonpensions, het maximaal aantal ‘bewoners’ en het bestemmingsplan.
Zij gaf aan dat eveneens leegstaande bedrijfswoningen en plattelandswoningen als huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten mogen worden gebruikt, mits daarvoor vergunning wordt aangevraagd. De gemeente is momenteel aan het inventariseren om hoeveel woningen
dat gaat. Met nadruk stelde zij dat
het hier niet gaat om onderdak te
verlenen aan statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Waar de gemeente uitsluitend een rol speelt op het gebied
van handhaving, ligt de zorg voor
het beheer en de exploitatie bij de
eigenaar van het pension.
Vervolg elders in deze krant.

Nog erg veel onzekerheden
over inkomsten precariorechten
Uithoorn - Morgenavond, donderdag 16 juni, zal de Uithoornse raad
de Kadernota 2017 behandelen. Met
de kadernota 2017 geeft het college inzicht in de ontwikkelingen voor
de jaren 2017 tot en met 2020. Aan
de hand van dit document geeft de
raad de kaders aan voor het opstellen van een sluitende programmabegroting 2017. In het voorstel aan
de raad stelt het college: “Volgens
artikel 189 gemeentewet ziet de gemeenteraad erop toe dat de begroting (meerjarig) in evenwicht is. Om
deze taak uit te kunnen oefenen
biedt het college de raad deze kadernota 2017 aan. Conform de kaders van de raad, maar ook de kaders vanuit het toezicht van de Provincie dient de raad voor 15 novem-

ber een structureel sluitende meerjarenbegroting 2017-2020 aan te
bieden. Om dit te kunnen bereiken
dienen thans kaderstellende besluiten genomen worden
Bij de totstandkoming van deze
coalitie in 2014 constateerden wij
reeds dat we de komende jaren geconfronteerd zouden blijven met teruglopende financiële mogelijkheden. Het meerjarenbeeld in deze
kadernota laat (zonder de precarioinkomsten) een tekort op de structurele financiële ruimte zien. Daarnaast geldt dat de risico’s onverminderd groot zijn. Het vertrekpunt
voor de kadernota 2017 is het meerjarenbeeld uit de programmabegroting 2016. Deze kadernota vormt
een continuering van de ingesla-

gen koers. Er zijn belangrijke stappen gezet bij het afbouwen van de
schuldpositie en het versterken van
het weerstandsvermogen om daarmee te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige begroting.Tegelijkertijd blijven de lokale lasten meerjarig op het niveau
zoals opgenomen in de meerjarenbegroting van 2016.
Precariorechten
De drie transformaties in het sociaal
domein zullen ook in 2017 verder
vormgegeven moeten worden. De
komende tijd zal telkens meer duidelijk worden en kunnen de knoppen in de juiste stand worden gezet.
Vervolg elders in deze krant.

Uw Officiële Fiat Dealer
voor Uithoorn en omstreken.
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Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten onder de loep

Op 30 juni behandelt de raad de Kadernota 2017
t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur
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Mantelzorg
en Meer
zoekt zomervrijwilligers
Uithoorn - De zomer komt
eraan en dan horen de mensen van Mantelzorg en Meer
nog vaker van chronisch zieken
of mensen met een beperking:
“ Ik zou zo graag even lekker
naar buiten gaan”.Bent u iemand die graag wandelt, fietst,
winkelt, of gewoon lekker in
het park zit? De mensen van
Mantelzorg & Meer hebben
gezelschap voor u! Wilt u een
keer per week of twee weken
een paar uurtjes samen met
een chronisch zieke of iemand
met een beperking op pad?
U doet hem of haar en zijn of
haar mantelzorger een groot
plezier. De Coördinator Vrijwilligers van Mantelzorg & Meer
maakt graag kennis met u. Samen bespreekt u wat u wilt en
wie het best bij u past. Mantelzorg & Meer biedt u training,
professionele begeleiding en
reiskostenvergoeding. =Voor
informatie en aanmelden kunt
u contact opnemen met Mantelzorg & Meer, telefoon: (020)
333 53 53, of via e-mail info@
mantelzorgenmeer.nl, of bezoek de website van Mantelzorg & Meer.
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Uithoorn: Omgeving Korenbloem,
Koekoeksbloem (160 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Reactie gemeenteraad op
persbericht over Schanskerk
Uithoorn - Op 27 november 2014
zijn het Bisdom Haarlem-Amsterdam en Van Wijnen Projectontwikkeling West BV een koopovereenkomst aangegaan voor de ontwikkeling van het gebouwencomplex
aan de Schans. Onder dit gebouwencomplex worden verstaan de
Schanskerk, de pastorie en de verdere opstallen met inbegrip van de
pastorie-kerktuin. Het college van
burgemeester & wethouders heeft
de gemeenteraad met een raadsbericht van 17 mei 2016 in kennis gesteld van een gezamenlijk persbericht van beide organisaties waarin
zij melden dat de door hen gesloten
koopovereenkomst is ontbonden.

De gemeenteraad betreurt dat door
het ontbinden van de overeenkomst
voorlopig nog geen sprake zal zijn
van een herontwikkeling van het
gebouwencomplex aan de Schans.
Feit is echter dat sprake is c.q. was
van een overeenkomst tussen twee
private partijen. De gemeente(raad)
heeft daarin geen rol. Wel benadrukt de raad dat ook in de nu ontstane situatie de randvoorwaarden
voor de ontwikkeling van het complex, zoals vastgesteld door de raad
in 2009, onverkort van toepassing
blijven. De raad spreekt de hoop
uit dat snel een nieuwe gegadigde
voor de ontwikkeling van het complex wordt gevonden.

KDO Gymnastiek
ontvangt Tumblingbaan
van Schipholfonds
De Kwakel - Het Schipholfonds
bestaat dit jaar 100 jaar en verdeelde ruim 100.00,00 euro onder sportverenigingen waarvan de jeugdleden hun wensen kenbaar maakten. Meer dan 300 aanvragen van
jeugdige sporters kwamen binnen
en daaruit zijn 53 prijswinnaars gekozen. Twaalf turnleden van KDO
D.A.G. hebben enthousiast een mooi
werkstuk gemaakt in de hoop dat
ze hiermee een tumblingbaan konden winnen (een tumblingbaan is
een grote, met lucht gevulde lange
mat, waarop turners heel goed hun
sprongen kunnen oefenen). Heel
veel andere KDO leden en sympathisanten hebben daarna gestemd
op de aanvraag van KDO. Al enkele
weken geleden hoorde KDO D.A.G.
dat ze in de prijzen waren gevallen maar de hoogte van het gewonnen bedrag bleef nog even een verrassing. Afgelopen zaterdag 11 juni
was de officiële prijsuitreiking. Danique, Jette en Luna waren drie van
de aanvragers en mochten daarom
mee naar de sportieve donatiedag.
De middag was supergoed georganiseerd. Na het openingswoord en
de gezamenlijke warming-up werden de kinderen in groepjes gedeeld. Ieder groepje kreeg een
workshop voetbal, cricket, hiphop,
squash+klimmen, bootcamp en volleybal. Een heel leuke variëteit aan
sporten waardoor de kinderen ook
eens een andere sport konden proberen. In de pauze van het groepje
was de prijsuitreiking aan de prijs-

winnaars van deze verenigingen.
Tijdens deze spannende ontknoping kreeg KDO D.A.G te horen dat
ze een bedrag van 3.469,50 in ontvangst kunnen gaan nemen. Van dit
bedrag kan de tumblingbaan gekocht worden. Alleen moeten deze
nu nog zelf worden opgeblazen, dus
gaat men nu sparen voor een pomp.
KDO Dance, Aerobics, Gymnastiek
(D.A.G.) wil in de eerste plaats het
Schipholfonds bedanken voor deze grote donatie maar natuurlijk ook
de twaalf KDO-ers die de aanvraag
hebben ingediend en iedereen die
op KDO heeft gestemd.

Veteranen ontmoetten elkaar
in gemeentehuis Uithoorn
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum /
receptie
08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Ruimte huren?

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

Na haar toespraak prikte burgemeester Dagmar Oudshoorn de eerste Witte Anjer op de Wall of Honour. Goed voorbeeld doet goed volgen, dus aan het eind van de avond
was de Wall heel wat anjers met persoonlijke gedachten rijker.
De Wall of honour staat nog t/m 21
juni 2016 in het gemeentehuis. Inwoners kunnen tijdens de reguliere
openingstijden van het gemeentehuis de veteranen eer betonen door
een anjer met hun boodschap op de
Wall te bevestigen.
Nationale Veteranendag
Op de Nationale Veteranendag worden alle lokale Walls of Honour opgesteld in een lang lint op de route
van Den Haag CS naar het Malieveld. Meer informatie vindt u via http://dewitteanjer.nl/

Commissievergaderingen

Burgemeester of
wethouder spreken?

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

ger het rendement. Gebruik daarom
een zeil of doek om het snoeisel op
te vangen en een zo zuiver mogelijk
product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Enkel het
éénjarig snoeisel (takken tot 30 centimeter lang en 1 centimeter dik) van
de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook
belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die
jaarlijks gesnoeid worden.

Samenwerking gemeente Uithoorn
en Voedselbank Uithoorn-De Kwakel
bekrachtigd in nieuw convenant
17 mei 2016 ondertekenden wethouder Marvin Polak namens de gemeente Uithoorn en voorzitter Gert
de Vries namens de Voedselbank
Uithoorn – De Kwakel een nieuw
convenant. Met dit convenant willen
beide partijen de goede samenwerking van de afgelopen jaren voortzetten. Nieuw is dat de gemeente
met ingang van 1 januari 2016 de
Voedselbank ﬁnancieel gaat ondersteunen door hen de mogelijkheid te
bieden om hun onkosten te declareren tot een bedrag van € 7.000 per
jaar. Dit convenant vervangt het oude convenant en loopt tot 1 januari 2019.
Wethouder Polak: ‘Het bestrijden
van de armoede is voor zowel de
gemeente als de Voedselbank een

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Taxussnoeisel gevraagd voor
chemokuren

Bruikbaar taxussnoeisel,
zuiver en jong
Hoe zuiverder het snoeisel, hoe ho-

Dagmar Oudshoorn belichtte in haar
toespraak hoe belangrijk het is veteranen te eren en hun strijd, binnen
en buiten een oorlogssituatie, zichtbaar te maken: “Daarom wil ik jaarlijks met de veteranendag uiting geven aan de eer en erkenning die u
- als militair en bovenal als mens –
toekomen. Om de grote waardering
te laten blijken aan hen voor wie het
strijden niet voorbij was toen ze terugkwamen. Om u te eren. Om zichtbaar te maken hoe belangrijk het is
dat anderen beseffen dat de strijd

niet ophoudt als het uniform in de
kast hangt.”

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

De gemeente Uithoorn en stichting
Vergroot de Hoop steunen de strijd
tegen kanker door zoveel mogelijk
jong taxussnoeisel in te zamelen.
De gemeente roept inwoners daarom op om taxussnoeisel in te zamelen van 15 juni tot 31 augustus, want
dan is de basisgrondstof voor chemotherapie aanwezig in de Taxus.

Ongeveer 40 veteranen bezochten
woensdag 1 juni de veteranenbijeenkomst in het gemeentehuis. Onder het genot van een hapje en een
drankje werden ervaringen en verhalen gedeeld. De minitentoonstelling over de WOII, ingericht door de
heer Burggraaf was er dit jaar voor
het eerst. Dit bleek een mooie aanvulling op het programma.

Taxushaag
Een taxushaag bevat baccatine, een
belangrijke grondstof voor de aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus.
In de hedendaagse tuin wordt taxus
meestal gebruikt als haagplant. Dat
is te danken aan een aantal eigenschappen. Hij is groenblijvend, heeft
weinig last van ziektes en hij laat zich
makkelijk snoeien. De Taxus baccata is een van de inheemse naaldbomen. De plant komt van nature voor
in Europa, maar is in het wild erg
zeldzaam geworden.

meente. Gemeente Uithoorn laat dit
bedrag ten goede laten komen aan
Stichting Kinderen Kankervrij. Meer
weten over het inzamelen van taxus:
www.vergrootdehoop.nl

Inzamelen op het
scheidingsdepot
Het scheidingsdepot van de gemeente Uithoorn is beschikbaar gesteld als inzamelpunt. Elke kubieke
meter taxussnoeisel is goed voor 1
chemotherapie. Stichting Vergroot
de Hoop doneert per kubieke meter een bedrag van € 50 aan de ge-

belangrijk onderdeel in hun beleid.
‘Door ons gezamenlijk in te zetten
bereiken we een grotere doelgroep
en zijn we beter in staat om mensen
duurzaam uit de armoede te helpen
en hun zelfredzaamheid te vergroten.
Initiatiefnemer en voorzitter van de
Voedselbank, de heer Gert de Vries
sluit zich hierbij aan.
‘De Voedselbank doet meer dan alleen het verstrekken van Voedselpakketten. Medewerkers van de
Voedselbank maken bewoners ook
wegwijs in andere voorzieningen
binnen de gemeente, zoals b.v. de
gemeentelijke regeling voor schuldhulpverlening. Een goede samenwerking met de gemeente is daarbij
van grote waarde’.

Informatiecentrum
Dorpscentrum 1 juli dicht
Per 1 juli sluit het informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat. Reden daarvoor is het zeer
kleine aantal bezoekers in relatie tot
de kosten van het centrum. De ma-

quette wordt verplaatst naar de hal
van het gemeentehuis. Als u vragen heeft over ontwikkelingen in het
dorpscentrum, kunt u terecht bij de
balie.

Asfalteringswerkzaamheden
op maandag 13 juni
Op maandag 13 juni 2016 gaan
we op verschillende plekken in Uithoorn en De Kwakel asfalteren. De
wegen blijven gewoon open, maar
u kunt hiervan wel enige hinder ondervinden. Als er een afzetting nodig is, staan er borden of verkeersregelaars. Het openbaar vervoer en de
nood- en hulpdiensten krijgen altijd
voorrang. Bewoners die in de directe
omgeving wonen, hebben een brief
van de aannemer ontvangen met informatie over de werkzaamheden.
De werkzaamheden zijn op de volgende locaties:

De Kwakel
- Iepenlaan 43
Uithoorn
- Schans 174
- Zijdelweg
- Sportlaan
- Johan van Oldenbarneveldtlaan
- Prinses Christinalaan
- Boerlagelaan en Marijnenlaan
- Amsterdamseweg 14
- Molenlaan 17
De Kwakel
- Boterdijk 33

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE 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 vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 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 voorziening moet ook een
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige 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.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-VG01), Noorddammerweg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-VG01), Randweg 101 (NL.IMRO.0451.WPRandweg101-VG01), Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRandweg105-VG01). Inzageperiode 6 mei 2016 tot en met 16 juni 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Vaststelling wijzigingsplan “Drechtdijk 56”. Inzageperiode 3 juni 2016 tot en met
14 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 8 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet
geluidhinder). Inzageperiode 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016. Inlichtingen bij
Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Grevelingen 40-42. Beroepsperiode 17 juni
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297)
513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 27 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Jaagpad 5. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28
juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Beroepsperiode 17 juni 2016
t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Inspraak en inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 13 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D.
van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 600, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een portakabin. Ontvangen 13 mei 2016.
- Joh. Enschedeweg 70 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
realiseren van een verdiepingsvloer. Ontvangen 7 juni 2016.
- Amsterdamseweg 15 g te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
wijzigen van het gebruik. Ontvangen 5 juni 2016.
De Kwakel
- Orchideelaan 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de be-
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-

staande berging. Ontvangen 26 mei 2016.
Hoofdweg 81 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw. Ontvangen 8 juni 2016.
Drechtdijk 90 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten / wijzigen van een milieu-inrichting. Ontvangen 2 juni 2016.
AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD

Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
balkon / veranda.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Kerklaan, evenementenvergunning voor het organiseren van het Midzomeravond festival op 18 juni 2016. Bezwaar t/m 18 juli 2016.
- Uithoornse Tennisvereniging QuiVive, onthefﬁng van art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van (zwak)alcoholhoudende drank tijdens de Clubkampioenschappen Senioren van 13 juni t/m 19 juni 2016. Bezwaar t/m 19 juli 2016.
- Pastoor L. Pullenlaan 9. Het plaatsen van een steiger en het realiseren van onderheide terrassen. WABO-2016-0276.
Dorpscentrum
- Schoolstraat/Schans, evenementenvergunning voor Culinair Uithoorn op 18 juni 2016. Bezwaar t/m 26 juli 2016.
- Deelnemers van Culinair Uithoorn, onthefﬁng van art. 35 Drank- en Horecawet
voor het schenken van (zwak)alcoholhoudende drank tijdens Culinair Uithoorn
op 18 juni 2016. Bezwaar t/m 26 juli 2016.
- Marktplein 2a. Vergunning verleend aan exploitant van Genieten a/d Amstel
BV: (tijdelijke) exploitatievergunning en drank- & horecavergunning t/m 11 september 2016. Bezwaar t/m 21 juli 2016.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Lions Club Uithoorn, vergunning voor het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan het evenement Culinair Uithoorn op 18 juni 2016. Bezwaar t/m 26 juli 2016.
Thamerdal
- Thamerlaan 16, vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de weg voor het
plaatsen van een afvalcontainer. Bezwaar t/m 13 juli 2016
- Admiraal de Ruyterlaan 33, vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de weg
voor het plaatsen van een afvalcontainer. Bezwaar t/m 15 juli 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelrij, vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de weg voor het plaatsen
van een zeecontainer, schaftkeet en eco-toilet op de parkeerplaats achter de
Zijdelrij. Bezwaar t/m 15 juli 2016.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Vinckebuurt – ‘de Regentes’, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen van drinkwaterleiding. Bezwaar t/m 15 juli 2016.

Vervolg op volgende blz.

O f f i ci ël e m ed ed el in gen en be k e n d ma k in ge n
de kwakel
- Boterdijk 91, omgevingsvergunning voor het in stand houden van twee dammen nabij Boterdijk 109. Bezwaar: t/m 11 juli 2016.
- Pastoor L. Pullenlaan 9 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een steiger en het realiseren van een onderheide terrassen. Bezwaar: t/m 13 juli 2016.

Zijdelwaard (europarei)
- Straatsburgflat, vergunning kabels en leidingen voor het verwijderen van de
gasleiding in verband met herinrichting terrein. Bezwaar t/m 12 juli 2016.
- Straatsburgflat, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen van een bypass kabel. Bezwaar t/m 15 juli 2016.
Vaststelling bestemmingsplan greVelingen 40-42

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Grevelingen 40-42 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPGrevelingen40-VG01 vast te stellen.
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Grevelingen 40-42 is
het ingediende initiatief voor het perceel Grevelingen 40-42. Op dit perceel is een
Fortswachterswoning gelegen en een Genieloods. De Genieloods is een provinciaal monumentaal pand en fungeert als schuur/garage bij de Fortwachterswoning.
De eigenaar wil het perceel splitsen en van de Genieloods een woning maken. De
Genieloods is slecht onderhouden en niet meer in originele staat. Met deze wijziging kan de loods gerestaureerd worden en voor de toekomst behouden. Aangezien de Genieloods een woning gaat worden, wordt bij de bestaande woning een
nieuwe berging/schuur gerealiseerd. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedure opgestart.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 17 juni 2016 t/m 28 juli 2016) kan tegen
het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich
tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad
te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft
aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 15 juni 2016.

aanwijZingsbesluit OndergrOndse cOntainers

Op basis van het grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van
ondergrondse containers (zie www.decentrale.regelgeving.overheid.nl), heeft het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 30 november 2015 locaties aangewezen voor ondergrondse containers voor groente-,
fruit- en restafval in De Legmeer, het Kootpark en De Kwakel. Bij de plaatsing van
de containers in 2016, zijn een aantal containers afwijkend van het locatieplan geplaatst. De wijzigingen zijn vastgesteld door het college op 6 juni 2016

Daarnaast heeft het college op 6 juni 2015 enkele nieuwe locaties aangewezen
voor ondergrondse containers in De Kwakel en Legmeer-West, alsmede voor een
tuingroendepot in Legmeer-West. Een overzicht van de locaties is te vinden op de
website van de gemeente. Er worden hierover geen huis-aan-huis-brieven verzonden.

beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in beroep kunt gaan bij de Raad
van State. U vindt de lijst en tekeningen met locatiewijzigingen op www.uithoorn.nl
wijZigingen lOcaties OndergrOndse cOntainers lOcatie
plan 2015 (plaatsing 2016) en nieuwe brenglOcaties
nr

wijk

straat

nr

Oorspronkelijke locatie
ondergrondse container restafval

4151
4121

De Legmeer
De Legmeer

Wederik
Aan de Zoom

112
108

Opstelplaats minicontainers
Plantvak naast opstelplaats
minicontainers (foutief adres,
locatie juist)
Trottoir
Trottoir kruising Raai en Rosmarijn,
tegenover nr 60
Trottoir achter Rode Klaver 73
Trottoir naast Rode Klaver 1
Trottoir naast nr 37
Trottoir naast Burg. Kootlaan 14
Naast parkeervak in plantvak,
tegenover nr 43 en 45

4261
4401

De Legmeer
De Legmeer

Zonnedauw
Rosmarijn

2
60

4461
4471
4481
5081
5291

De Legmeer
De Legmeer
De Legmeer
Kootpark
Kootpark

Rode Klaver
Rode Klaver
Rode Klaver
J.P. Sweelinckweg
Burg. Kootlaan

73
1
37
5
43

nr

wijk

straat

nr

gewijzigde locatie ondergrondse
container restafval

4151
4121

De Legmeer
De Legmeer

Wederik
Geertruidahoeve

50
34

4261
4401
4461
4471

De Legmeer
De Legmeer
De Legmeer
De Legmeer

Zonnedauw
Reigersbek
Rode Klaver
Rode Klaver

2
78
28
2

4481

De Legmeer

Rode Klaver

57

5081

Kootpark

Pieter Hellendaalweg 6

5291

Kootpark

Burg. Kootlaan

39

Tussen Wederik 50 en Wederik 42
Plantvak naast opstelplaats
minicontainers (juist adres bij
zelfde locatie)
Plantvak tegenover huisnummer 2
Hoek Rosmarijn / Reigersbek
Plantvak naast Rode Klaver 28
Plantvak tegenover huisnummer
Rode Klaver 2
Plantvak ter hoogte van
Rode Klaver 57
Grasveld naast Pieter
Hellendaalweg 6
Opstelplaats minicontainers Iet
Stantsweg/Burgemeester Kootlaan

nieuw wijk

straat

nr

nieuwe locatie ondergrondse
container restafval

9291

De Kwakel

Wilgenhof

20

9301

De Kwakel

Mgr. Noordmanlaan 16

9311
4641

De Kwakel
Mgr. Noordmanlaan 86
Legmeer-West Zoogdierenlaan
50

Opstelplaats minicontainers
tegenover huisnummer 20
Trottoir hoek splitsing Mgr.
Noordmanlaan ter hoogte van nr. 16
Plantvak hoek Mgr. Noordmanlaan
Brede School

nieuw wijk
4222

straat

Legmeer-West Zoogdierenlaan

nr

nieuwe locatie ondergrondse
container voor papier

52

Brede School

nieuw wijk
4026

Legmeer-West Zoogdierenlaan

nieuw wijk
4035

straat

straat

Legmeer-West Vogellaan

nr

nieuwe locatie ondergrondse
container voor pmd

56

Brede School

nr

nieuwe locatie tuingroendepot

138

Nabij T-splitsing Vogellaan/
Randhoornweg

nieuw wijk

straat

nr

nieuwe locatie glasbol

2B63 Zijdelwaard

Zijdelwaardplein

60

Winkelcentrum Zijdelwaard bij Jumbo

ter inZage legging Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor een aantal deelgebieden van het woningbouwproject de Vinckebuurt een uitwerkingsplan vast te stellen.

toelichting
Om het woningbouwproject Vinckebuurt te kunnen ontwikkelen, heeft de raad op
17 oktober 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt vastgesteld. Op grond van dit
bestemmingsplan zijn voor de eerste fasen van het woongebied inmiddels omgevingsvergunningen verleend. Deze delen zullen de komende jaren worden ontwikkeld. Gelet op de gefaseerde ontwikkeling en uitvoering van het woongebied zijn
in het bestemmingsplan enkele delen van een zogenoemde ‘uit te werken bestemming’ voorzien. Hiervoor geldt dat het college eerst nog een uitwerkingsplan dient
vast te stellen, waarin de beoogde ontwikkeling planologisch wordt vastgelegd.
Het ontwerpuitwerkingsplan sluit aan bij het stedenbouwkundig plan dat voor de
Vinckebuurt is vastgesteld. Binnen dit uitwerkingsplan wordt de nieuwbouw van de
voorgestane woningbouw planologisch mogelijk gemaakt.
ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt met planidentificatienummer
NL.IMRO.0451.uwvinckebuurt-OW01 ligt van 16 juni 2016 tot en met 27 juli 2016
ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpuitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerpuitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen,
een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 15 juni 2016

Vaststelling bestemmingsplan jaagpad 5

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Jaagpad 5 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPJaagpad5VG01 gewijzigd vast te stellen.
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Jaagpad 5 is het ingediende initiatief om de woning gelegen op het perceel Jaagpad 5 te slopen en op
het perceel een nieuwe vrijstaande woning terug te bouwen.

terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Jaagpad 5 zijn twee ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn niet van inhoudelijk aard, maar betreffen
technische wijzingen in de systematiek van bestemmen. De wijzigingen betreffen
het in overeenstemming brengen van twee regelingen met de huidige regeling in
het Landelijk gebied. Voor een nadere toelichting hierover wordt verwezen naar de
nota ambtelijke wijzing bij ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5 bijgevoegd bij de
toelichting van het bestemmingsplan.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 17 juni 2016 t/m 28 juli 2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die
zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad
heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep
moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen
tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad
heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep
moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen
tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 15 juni 2016

inspraak en inlOOpaVOnd VOOrOntwerpbestemmingsplan
“bedrijVenterrein”

toelichting
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld
volgens landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan Bedrijventerrein geactualiseerd.
Vanwege een wettelijke belemmering in het kader van milieuwetgeving bij een van
de bedrijven heeft de actualisatie van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein” vertraging opgelopen. Vanwege deze belemmering is er in der tijd voor gekozen het
bestemmingplan op te splitsen in twee delen. Voor het Noordelijk deel is een beheersverordening opgesteld om te kunnen voldoen aan de wettelijke actualisatie.
Voor het zuidelijk deel van het bedrijventerrein is besloten een voorbereidingsbesluit te laten gelden totdat de belemmering is opgeheven.

De afgelopen jaren is door het bedrijf en de verantwoordelijke vergunningverlener,
de Provincie Noord-Holland, gewerkt aan een nieuwe milieuvergunning welke voldoet aan de wet. Deze vergunning is recentelijk onherroepelijk geworden. Om deze reden vinden er geen belemmeringen meer plaats voor het bestemmingsplan
Bedrijventerrein en kan het bedrijventerrein nu als één plan geactualiseerd worden.
Naast het actualiseren van het bestemmingsplan wordt in het bestemmingsplan
ontwikkelruimte mogelijk gemaakt die in lijn is met de door de gemeenteraad vastgestelde Nota van ruimtelijke-economische uitgangspunten. Om een interessantere vestigingslocatie voor bedrijven te blijven is het het van belang mee te gaan in
trends en ontwikkelingen. Daarom biedt dit bestemmingsplan een verruiming van
bouw- en functiemogelijkheden op die plekken waar het ruimtelijk en fysiek inpasbaar is zonder dat dit negatieve effecten met zich meebrengt. Veder wordt in het
kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Bedrijventerrein de over gegaan op een andere wijze van geluidszonering. In plaats van een totale zonering
van het bedrijventerrein wordt gewerkt met een gedeeltelijke dezonering van geluid. Dit heeft als effect dat dit leidt tot minder regelgeving en tevens rechtszekerheid geeft over de geluidruimte die de bedrijven wordt toegekend.
inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 16 juni 2016 tot en met woensdag 13 juli 2016 ter
inzage. Binnen deze termijn kan een ieder een schriftelijk reactie zenden aan het
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).

Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
inloopavond
Op 29 juni 2016 wordt in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis een inloopavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. De inloopavond begint om 17.00 en eindigt om 19.30. Belangstellenden zijn daarbij van
harte welkom.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties van inwoners als reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening gedurende 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
bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt waar en wanneer eventuele beroepsschriften kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 15 juni 2016

Vaststelling bestemmingsplan steenwijkerVeld 21

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan
Steenwijkerveld 21 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPSteenwv21-VG01 gewijzigd vast te stellen.

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Steenwijkerveld 21 is
het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Steenwijkerveld 21 om
te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied – De
Kwakel tuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opgenomen.
Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking, zoals ook
de bedrijfswoning op het perceel van Steenwijkerveld 21. Bij het vaststellen van het
bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgevallen gekeken wordt
naar een passende oplossing. Voor Steenwijkerveld 21 is gezien de unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbestemming. Zodoende
is voor het perceel Steenwijkerveld 21 een bestemmingsplanprocedure opgestart.

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan
Mijnsherenweg 2 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPMijnsh2VG01 gewijzigd vast te stellen.

terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 17 juni 2016 t/m 28 juli 2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die
zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad
heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep
moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen
tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

Uithoorn, 15 juni 2016

Vaststelling bestemmingsplan mijnsherenweg 2

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Mijnsherenweg 2 is het
ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Mijnsherenweg 2 om te
zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied - Glastuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opgenomen. Echter
niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking, zoals ook de
bedrijfswoning op het perceel van Mijnsherenweg 2. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgevallen gekeken wordt
naar een passende oplossing. Voor Mijnsherenweg 2 is gezien de unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbestemming. Zodoende
is voor het perceel Mijnsherenweg 2 een bestemmingsplanprocedure opgestart.

wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Steenwijkerveld 21 is een ambtelijke
wijzing doorgevoerd. De wijziging betreft het in overeenstemming brengen van de
regeling over buitenrijbanen met de huidige regeling in het Landelijk gebied. Voor
een nadere toelichting hierover wordt verwezen naar de nota zienswijzen bij ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21 bijgevoegd bij de toelichting van het bestemmingsplan.

wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Mijnsherenweg 2 is een ambtelijke
wijzing doorgevoerd. De wijziging betreft het in overeenstemming brengen van de
regeling over buitenrijbanen met de huidige regeling in het Landelijk gebied. Voor
een nadere toelichting hierover wordt verwezen naar de nota ambtelijke wijzing bij
ontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2 bijgevoegd bij de toelichting van het
bestemmingsplan.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 17 juni 2016 t/m 28 juli 2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die
zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden

Uithoorn, 15 juni 2016
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

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

kende Slob en Slootrace begint om
19.30. Inschrijven vanaf 19.00 bij de
feesttent. Vanaf 22.00 bouwt Decibel Drive-in een feestje in de feesttent, entree wederom gratis. Zondag
vanaf 15.00 zijn er diverse spelen,
springkussens en tussen 11.00 en
14.00 kan de kerktoren beklommen
worden. Vanaf 17.00 is er BBQ voor
Dorpshuis “De Nesse”. Om 20.00
gaan we “Nes zingt Harm” een bekende lokale zanger. Na het zingen
van het Nesser Volkslied is het om
22.00 tijd om naar huis te gaan.

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplagE: 14.900
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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 toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

deren. Onder begeleiding van ouders konden de kinderen als kok aan

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

sinds 1888

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra

druk in de weer geweest met het
bakken van pannenkoeken voor ou-

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

COLOFON

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag

Regio - Afgelopen weken zijn de
kinderen van basisschool De Zon

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000

Dorpsfeest in Nes aan de Amstel
Nes aan de Amstel - 17, 18 en 19
juni is het feest in Nes aan de Amstel. Het weekend wordt vrijdagavond geopend met de klassieker
FC Nes United versus The Old Stars
(toppers van weleer). Vrijdag treedt
aansluitend vanaf 21.00 “De Nieuwe
Band ” op. Deze band zorgt er altijd voor dat het dak eraf gaat. Entree gratis. Zaterdagochtend vanaf
10.00 is weer de bekende vrijmarkt.
Zaterdagmiddag kan men vanaf
17.00 genieten van de dorpsmaaltijd.. Tijdens dit gebeuren treedt het
Amstelland Orkest op. De alom be-

Pannenkoekenactie op De Zon

Weekagenda
Vita Welzijn
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn
0297 567 209,
www.vita-amstelland.nl

DJ’s draaien ‘warm’ voor Culinair Uithoorn
Uithoorn - Op zaterdag 18 juni draaien maar liefst drie professionele DJ-talenten uit Uithoorn op
De Schans, tijdens Culinair Uithoorn
aan de Amstel. Cristijn Commissaris, Joey Miltenburg en Cees Disseldorp zullen er persoonlijk voor zorgen, dat naast de heerlijke geuren
van hapjes en drankjes, het publiek
verwend gaat worden met lekkere muziek.Een ongekende luxe voor
Uithoorn, zoveel talent met DJ-skills
uit één gemeente op één podium.
De 19-jarige Cristijn Commissaris, met de artiestennaam Outsider, trapt om 14.00 uur het culinair
festijn af. Cristijn is geen onbekende meer voor het Uithoorns publiek,
want ook op 2014 en 2015 was hij,
samen met DJ Stok, succesvol op
Culinair Uithoorn. Tegenwoordig
draait hij, tussen zijn studie door, op

Open in juli en augustus
De Bilderdijkhof is in juli en augustus open. Wij bieden u verschillende activiteiten. Voor de
exacte activiteiten kunt u op de
zomerflyer kijken in de Bilderdijkhof. Ook kunt u deelnemen
aan de vakantie dagbesteding
bij de Ontmoetingsgroep. Voor
meer informatie over de Ontmoetingsgroep kunt u contact
opnemen met Caroline Vrijbergen, 0297-533540.

veel feesten in binnen- en buitenland. Hij maakt bijzondere remixes
en produceert zelf muziek. Zijn repertoire is deephouse en Ibiza style.
Joe
Ook de 23-jarige Joey Miltenburg,
onder de artiesten naam DJ JoeyAdri, is geen onbekende meer in
DJ-land. Na een succesvolle opleiding aan de TIO in Amsterdam, investeerde hij in een eigen homestudio en begon een opleiding bij
de DJ-School in Amsterdam.
Zijn interesse in muziek ging verder en in het voorjaar van 2014 begon hij aan een driejarige opleiding
als DJ/Producer bij Pyntago in Amsterdam. Met deze opleiding leer je
vooral alle ins en outs van het vak,
waarbij zelf produceren van eigen
tracks centraal staat.

In de zomerperiode vind je Joey in
de Beachclub No Name op Ibiza,
met voornamelijk Big Room Electro/
Progressive House gecombineerd
met Futurehouse.
Cees
Cees Disseldorp, met de artiesten
naam Casey D, is voor velen in Uithoorn een ‘oude’ bekende in het uitgaansleven.
Op zijn zevende begon hij al gitaar
te spelen en als elf jarige leerde hij
van Jan Vork sr. bij KNA trommelen.
Zijn interesse in muziek ging verder:
van drummen en synthesizer spelen
werd het mixen van platen (vinyl) en
met Dakota’s Disco Show op stap
met Andre Markwat naar verschillende locaties in Nederland. Van het
een kwam het ander, en werd het
tijd voor een eigen opnamestudio

voor het maken van orkestbanden
met een beat erin.
Endemol wist hem al snel te vinden
voor het maken van orkestbanden
voor de Soundmixshow en met die
ervaring is Cees zelf popnummers
gaan schrijven in ‘dance’-stijl, die hij
nog veel draait bij optredens in binnen- en buitenland. Maar hij is ook
een graag geziene gast in de lokale
bars en disco’s in de regio Uithoorn,
met het draaien van dance c.q. discomuziek alleen voor de fun! ‘Het
geeft mij een geweldige kick om
op zaterdag 18 juni, samen met de
twee andere talentvolle DJ’s, sfeer
te maken met onze muziek op het
culinaire festijn’, aldus Disseldorp,
‘en bovendien ook nog eens voor
een goed doel: een nieuw vervoermiddel voor Dagopvang de Nostalgie in Amstelhoek. Mooi toch!’

KnA Orkest strikt straatmuzikant voor concert
Uithoorn - Het KnA orkest geeft als
afsluiting van het seizoen een buitenconcert bij de flats in de Uithoorn - Legmeer, tussen de Boterbloem, Bijvoet en Madelief flats.
KnA muziekvereniging wil graag
muzikanten verbinden en probeert
daarom bij concerten steeds samen
te werken met andere muzikanten,
verenigingen of ensembles.
Dit keer heeft KnA gevraagd of Ionel
Vasile voorafgaand aan het buitenconcert wil spelen terwijl de instrumenten en stoelen voor het orkest
worden klaargezet. Op de foto ziet
u Ionel samen met Marco Lesmeister van KnA op de plek bij het winkelcentrum Zijdelwaard, waar Ionel
vaak te vinden is met zijn accordeon. Ionel speelt bekende melodieën
en weet het winkelend publiek altijd
te vermaken met zijn vrolijke aanwezigheid.
Het buitenconcert op dinsdagavond
5 juli begint om 8 uur met het leerlingenorkest van KnA, gevolgd door

het KnA Orkest. Ze spelen een selectie van lichte populaire muziek.
Ionel zal tijdens de opbouw van alle
spullen, vanaf ongeveer half 8 gaan
spelen om de mensen in de flats de
gelegenheid te geven zich alvast te
settelen op het balkon voor het concert. De omwonenden rondom de
flats worden ook uitgenodigd en
kunnen op het gras aan de andere
kant van het water plaatsnemen.
KnA heeft de bezoekers opgeroepen een drankje en een nootje (eetbaar, niet muziek) mee te nemen om
het informele karakter van het concert te benadrukken.
Zelf interesse om een instrument
te gaan bespelen? Altijd al willen doen, maar nooit de tijd of gelegenheid gehad? Je bent nooit te
oud. Geef je op voor het KnA project: Middelbare Muziek Meesters.
Dit project start na de zomer. Meer
informatie op www.kna-uithoorn.nl

Groengroep organiseert
excursie in het Egeltjesbos

Bingo in Bilderdijkhof én in
het Buurtnest
Vrijdag 17 juni (aanvang 13.30
uur) is er bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof en woensdag
22 juni in ’t Buurtnest (aanvang
13.30 uur). De bingo is altijd gezellig en er zijn leuke prijzen! De
kaartjes kosten 0,50 per stuk en
de toegang is gratis. Iedereen is
van harte welkom!
Speciale activiteit –
H en A modeshow
Op vrijdag 24 juni hebben wij in
de Bilderdijkhof een modeshow
met verkoop. De modeshow
is van 14.00 uur tot 16.00 uur
daarna aansluitend eten. Kosten bedragen: 3,50 koffie met
lekkers. 4,- patat met snack en
ijsje toe. 7,50 voor het hele arrangement. De kaartverkoop is
van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De
kaartjes zijn bij de Bilderdijkhof
te koop tot en met 23 juni. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met het Bilderdijkhof.
Telefoon: 0297-567209.

het werk. Menig leerling is het gelukt
de ware ‘pannenkoekenflip’ te doen!
Om de opa’s en oma’s, ouderen uit
de buurt en ouderen van de KBO en
de Zonnebloem in het zonnetje te
zetten, is de school omgetoverd tot
een gezellig pannenkoekenrestaurant. Als heuse obers hebben de kinderen de pannenkoeken geserveerd.
Koffie en thee werd geserveerd door
de OR. Het feest werd compleet toen
er ook nog spelletjes gespeeld werden. De ouderen van Zorgboerderij Innerart kregen de pannenkoeken door een aantal leerlingen en
leerkracht bezorgt. De zelfgemaakte
baksels vielen erg in de smaak. Om
de actie af te sluiten werden de laatste pannenkoeken verkocht om geld
op te halen voor De Zonnebloem.
Ook dit werd een groot succes, want
binnen een oogwenk was alles uitverkocht! Op deze manier is er toch
nog meer dan 40 euro voor De Zonnebloem opgehaald. Iedereen heeft
erg genoten van deze mooie dagen!
Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door Tefal, Koopmans en Emarkt Schalkwijk.

De Kwakel - Op maandagavond 20
juni organiseert de Groengroep Uithoorn een wandel excursie door het
Egeltjesbos in De Kwakel. Het Egeltjesbos is ondertussen ruim tien jaar
oud. De naam Egeltjesbos dekt de
lading eigenlijk niet. Het Egeltjesbos
is geen bos, en wordt nooit een bos,
het is een natuurgebiedje ontstaan
doordat er behoefte was aan extra
waterberging nu de regenval heviger wordt en de hoeveelheid bestra-

Gratis optreden
koor de “Time
Out Singers”
Uithoorn – 22 zangers en 4 muzikanten, op keyboard, basgitaar,
electrische gitaar en acoustische
gitaar, twee gastmuzikanten die de
cajon en de cello bespelen, geven
een concert op woensdag 22 juni
van 20.30 uur tot ± 21.15 uur in de
kantine van de Brede school in Uithoorn o.l.v. dirigent Peter van Marle.
Het programma bestaat uit bekende popsongs van o.a. The Beatles,
Queen en Shocking Blue. Het adres
van de De Brede school is Randhoornweg 39. De toegang is gratis.

ting en bebouwing toeneemt. Tijdens deze excursie zal Walter Busse van de Groengroep Uithoorn de
verschillende ‘bijzondere’ planten
soorten die in het Egeltjesbos groeien laten zien. Verder zal hij toelichten waarom het van belang is onderhoud op zo’n natuurgebiedje te
plegen en wat er gebeurd als dit niet
wordt opgepakt. Verzamelen 19.00
uur voetbalveldje bij het Egeltjesbos. Aanmelden niet nodig.
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Zaterdag 18 juni weer veel verrassingen in centrum Mijdrecht

24e Straattheaterfestival
vol hilariteit en ontroering

Regio - Komende zaterdag, 18 juni, wordt het 24e Straattheaterfestival De Ronde Venen gehouden. Het
belooft weer een fantastische dag te
worden, vol hilarische en ontroerende shows van professionele en lokale artiesten in het dorpscentrum
van Mijdrecht!
Vanaf kwart voor elf geven de danseressen van Jazz- en showballet
Nicole, zoals ze dat traditiegetrouw
al heel wat jaren doen, op het Raadhuisplein het swingende startsein

voor het Straattheaterfestival. De officiële opening van deze 24e editie
wordt rond elf uur verricht, waarna
op meerdere plekken in het dorpscentrum de artiesten ‘los’ gaan.
Stressvrij, acrobatisch of muzikaal?
Het wordt zaterdag tussen 11 en 17
uur niet alleen een dag vol spektakel in Mijdrecht, maar ook een dag
vol hilarische shows en ontroerende momenten. Met ditmaal internationale acts uit België, Argentinië,
Zwitserland en Portugal.
Zoals straattheatergezelschap Bonpardon met hun ‘l’Ambulance de
la Chance’, waarmee ze u stressvrij
oud kunnen laten worden, en Cronopia, die haar lichaam op schijnbaar onmogelijke manieren kan bewegen. Of de acrobatische show
met gootsteenontstoppers van Duo
ComicCasa, de jongleur en voetballer Mencho Sosa, de gigantische
groene bank van Teatro SÓ en de
maffe instrumenten van Trio Bricolage, waaronder een gieter- en tuinslangensaxofoon, wortelklarinet en
handschoendoedelzak. Er komt echt
muziek uit!
‘Urban Safari’ en Egyptische magie
Ook uit eigen land komen dit jaar
opnieuw verbazingwekkende professionele straatartiesten naar

Aalsmeer Flower Festival

Tweedaags bloemrijk
festijn in Aalsmeer
Regio - Zaterdag 18 en zondag
19 juni laat Aalsmeer zich van zijn
meest bloemrijke kant zien. Op zes
bijzondere locaties wordt dan de
derde editie van het Aalsmeer Flower Festival gehouden.
Een rozenshow met de mooiste en
nieuwste soorten, spectaculaire
bloemsierkunst en innovaties, eetbare bloemen en vaartochtjes over
de Westeinderplassen zijn enkele
van de ingrediënten van Aalsmeer
Flower Festival 2016. Ook voor kinderen is er van alles te doen, zoals
een speurtocht door een rozentuin
en de mogelijkheid om een bloemenselfie te maken.
Het festival speelt zich af op zes locaties: Fort Kudelstaart, tuinbouwmuseum de Historische Tuin, het
Molenplein in Aalsmeer-Centrum,
bloemenveiling Royal FloraHolland,
bloemschikvakschool Boerma Instituut en de bij elkaar gelegen kwekerijen Belle Epoque en Morning Glory. Op beide dagen is er van 11.00
tot 17.00 uur van alles te doen op
deze locaties. Voor slechts 5,- kunt
u een dagkaart aanschaffen tijdens
het festival, waarmee u gebruik kunt
maken van de watertaxi en de festivalbussen volgens het principe ‘hop
on, hop off’. De dagkaarten kunt u
op elke locatie kopen.

mogelijk deel te nemen aan een
fietstocht. De route van ca. 35 kilometer leidt langs alle locaties. Starten inschrijfpunt is bij FloraHolland.
Deelname kost 2,50 of 5,- voor een
familiekaart. Deelnemers krijgen
een stempelkaart, die zij op elke locatie kunnen laten afstempelen. Een
volle kaart geeft recht op een leuke
goodiebag.
Tijdens
het
evenement
laat
Aalsmeer zien waarom het bekendstaat als de bakermat van de sierteelt. Arrangeurs maken bloemcre-

Mijdrecht. Ga mee op een unieke
‘Urban Safari’ met de mannen van
Actic, zing samen met de ‘tweeling
op stelten’ Homer en Horace Hillbilly heerlijke countrynummers, probeer een pannenkoek te verschalken bij de jonglerende Hirondelles en doe een poging de magie te
doorgronden van Jasper Oberon,
alias de Egyptische meester-magiër
Tjikkoen d’Obika. ’Roest’ mee met
NVDP Theaterproducties, verwonder je over ‘de Marionette’ van PaSSar Performing Arts, verbaas je over
de verwende kakkers ‘De Golfballetjes & Friends’ van RB Producties,
droom mee met de stalen Theaterfiets en zwem in de Dorpsstraat (ja,
dat kan!) samen met Tim Horsting.
Lokaal en regionaal talent
Natuurlijk is er ditmaal ook weer
volop aandacht voor lokaal en regionaal talent. Onder hen bekende
deelnemers, zoals Da Capo’s Popkoor, Build Ya Skillz, de schminkartiesten van ‘Kinderen voor kinderen’, Kunst Rond de Venen en Dansstudio Sietske. Plus nog meer ‘oude
bekenden’ en plus diverse ‘nieuwe
gezichten’, zoals de percussiegroep
Masongo, Horangi Taekwondo, het
Amstel Blazers Collectief en Muziek- en Showkorps Triviant!
aties met producten van topkwekers. Veredelaars tonen hun nieuwe rozensoorten, hoveniers bieden
verrassende tuinideeën en kunstenaars laten zien hoe de bloemenen plantenwereld hen inspireert.
Bezoekers kunnen ook eetbare
bloemen proeven en meedoen aan
workshops bloemschikken. In Fort
Kudelstaart, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, worden rondleidingen gegeven. Op 18 en 19 juni
is ook het Open Tuinenweekend van
Groei & Bloei.
Aalsmeer Flower Festival wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland, Gemeente Aalsmeer, Stimuflori, Rabobank
Regio Schiphol, Royal FloraHolland, Greenport Aalsmeer en Waterdrinker Aalsmeer. Meer informatie:
www.aalsmeerflowerfestival.nl.
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Otto Bloemkunst,
voor elke bloemwens
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels eens in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te
bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers
die ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
De bloemenzaak van Otto van Asselen is al enkele keren verhuisd in het winkelcentrum, maar weet zich nu
al weer jaren op zijn vaste plek te handhaven. Otto
Bloemkunst biedt een uitgebreid en kleurrijk assortiment aan bloemen, planten, potterie, etc. in de winkel
en via de webshop. Bloemen bestellen, boeketten laten opmaken en verzenden naar adressen in heel Nederland, bloemstukken en corsages maken voor bruiloften en partijen, maar ook als het om rouwmomenten
gaat, versieringen, aankledingen van ruimten met een
bloemenassortiment, kunt u bij Otto terecht. De verschillende seizoenen kenmerken zich bij Otto door een
bijzonder aanbod aan bloemen, planten die de stijl en
kleuren van dat seizoen weergeven.
Bij Otto staat het ambachtelijk verwerken van bloemen
hoog in het vaandel. “Wij zijn hier al twintig jaar gevestigd in het winkelcentrum,” vertelt Otto. “Zelf ben ik
al 35 jaar zelfstandig ondernemer in de bloemenhandel. Het maken van mooie boeketten en bloemstukken is een kunst waaraan kennis en vakmanschap ten
grondslag liggen. Dat staat bij ons hoog in het vaandel.
Je kunt Otto Bloemkunst dan ook zien als een speciaalzaak in bloemen en planten, want wij bieden talloze
mogelijkheden met bloemen. Wij willen niet de goedkoopste, maar wel een goede bloemist zijn.”
Otto bedrijft zijn activiteiten samen met Kim. Samen

met haar vormt hij een goed op elkaar ingespeeld
team. “Wij hebben veel tevreden klanten die waardering hebben voor het vakmanschap dat Otto Bloemkunst aan de dag legt. Daar genieten we dagelijks van.”
Aldus Otto.
Vreest hij klanten te verliezen als er verkeersbelemmeringen komen op de N196? “Daar ben ik niet zo bang
voor. Als je altijd je best doet en goed werk levert blijven de klanten je toch wel opzoeken. Maar maak je
een dorp autoloos, dan worden de ondernemers brodeloos. Daar moeten we wel op letten dat dit niet gebeurt. Winkelcentrum uitbouwen? Zijn die plannen er
dan al?”…. Meer weten?
Kijk op de website www.ottobloemkunst.nl.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Stitched Up met Joanna Kiolbassa

Fietstocht
Op beide festivaldagen is het ook

Nostalgische tocht door ingekleurd
Uithoorn, Amstelhoek en De Kwakel
Regio - De jaaruitgave 2016 van
Stichting Oud Uithoorn / De Kwakel, het boek ‘Uithoorn en De Kwakel op ingekleurde prentbriefkaar-

AMSTELPLEIN VIERT

ten’, ligt vanaf nu in de Uithoornse
boekhandels.
Met z’n vierkante formaat en stevige donkerblauwe kaft is het gebon-

den boek een echt hebbeding. Het
noodt tot bladeren en wie dat doet
ziet op de 166 pagina’s een rijkdom aan ingekleurde oude ansichten. Want dat is het hoofdbestanddeel van dit boek. Secretaris van de
stichting en samensteller van het
boek Chris Woerden: ,,We hebben er
een kijkboek van gemaakt, voor de
liefhebbers van de oude straatbeelden uit vervlogen tijden. De toelichting bij de 115 ingekleurde ansichten voert de lezer/kijker door het
Uithoorn, Amstelhoek en De Kwakel
uit de jaren 1900 tot 1940.”. Vanzelfsprekend is de historische toelichting op de ansichten niet vergeten.
Betalende begunstigers van de
stichting hebben het boek tegen
kostprijs ontvangen. Zij zijn bovendien de rest van hun leven gratis
begunstiger. De stichting blijft bestaan, maar geeft geen eigen periodiek meer uit. Met De Lange Brug is
het na deze spectaculaire veertigste
jaargang gedaan. Al vanaf 2016 komen onze artikelen in de Proosdijkoerier, het tijdschrift van onze zustervereniging uit de Ronde Venen.
De Stichting Oud Uithoorn geeft
wel een digitale nieuwsbrief uit.
Mail daarvoor naar stichtingouduithoorndekwakel@telfort.nl.
Daarnaast geeft zij het verzoek lezingen
en presentaties, neemt deel aan Facebook InUithoorn en de Monumentencommissie en zal specials
produceren.

Regio - Stitched Up is een band
met een breed repertoire van funk
tot soul en jazz. En even veelzijdig is
de stervocaliste die meekomt, Joanna Kiolbassa. Over haar eerst meer.
Joanna had als elfjarige een droom.
Ze wilde zangeres worden. En die
droom is uitgekomen. Van haar
hobby heeft ze haar beroep gemaakt. Net afgestudeerd aan de
Pop Academie in Enschede heeft ze
al een Album uitgebracht. Met het
nummers Soldier Girl is ze doorgebroken in Duitsland. Daar heeft ze
succesvolle optredens op T.V. en
voor de radio gehad. Dat ze succes heeft snap je als je de trailer op
Youtube bekijkt. Ze acteert, zingt en
danst met topmusici en geweldige
dansers. Veelzijdig en sexy, dat is
ze. Bij Chazz wordt ze begeleid door
een groovende ritmesectie van Stitched Up. Daarbij is Russell Patawala
‘backing vocalist’. En Loy Ruhl, de
leadzanger van Stitched Up zal ook
een aantal nummers zingen. ‘Special guest’ is Cathelijn Gelderloos.
Ze is nog heel jong en heeft net als
Joanna Kiolbassa een droom. Ze wil
zangeres worden en werkt hard om
dit doel te bereiken. Ze speelt piano en heeft zangles en al enige ervaring met optreden voor publiek.

Dit wordt optreden op eigen terrein,
want Stroomzicht is haar home.
Stitched Up is met zijn bijzondere
vocalisten te beluisteren van 19.45
tot 20.45 uur. Kom zaterdag 25 juni naar Stroomzicht, Westzijde 50,
1426 AT, De Hoef. Geniet van de
muziek, de tuin, de lekkere hapjes
en steun daarbij de goede doelen:
de lerarenopleiding van de Mayaschool en het laboratorium van het

IVN Opmerkzame Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ronde Venen organiseert in 2016 elke
maand een zgn. Opmerkzame Wandeling. Inmiddels zijn er vijf wandelingen geweest. We starten alle wandelingen bij het Oude Spoorhuis hoek Spoorlaan/Demmerik in
Vinkeveen. De route leidt door de

Demmerikse Polder waar altijd iets
nieuws te beleven is. De juniwandeling is op vrijdagochtend 17 juni
en start om 7.00 u. Alles staat volop
te pronken, het is bijna zomer en er
is heel veel te zien en op te merken.
De opmerkzame wandelingen zijn
opgezet met het doel elke maand de

Coastal Medical Training Centre in
Kenia. Kaarten voor het jazzfestival
dat van 15.30 tot 22.30 uur duurt,
kosten in de voorverkoop 15,00 en
kunnen besteld worden via www.
chazz.nl.
Verder is er voorverkoop bij de boekhandels van Abcoude, Mijdrecht,
Vinkeveen, Uithoorn en in Wilnis bij
slijterij De Zwart. Aan de tuin kosten de kaarten 20,00.

veranderingen in de natuur langs
eenzelfde route op te merken, te
zien, te horen, te proeven, te ruiken en aan te raken. Elke maand zal
de wandeling op een ander tijdstip
plaatsvinden en op een andere dag
in de week. Het gaat om ‘wandelen
met aandacht’. Iedereen die de rust
èn de dynamiek van natuur dichtbij huis wil ervaren en opmerken is
welkom. Houd de lokale media in
de gaten, kijk op de website van het
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-rondevenen-uithoorn , of bel natuurgids
Elza Vis 06-23150498. Lengte: ca 8
km.(2 ½ uur). De juliwandeling is op
donderdagavond 14 juli en start om
20.30 u. Er is ook een groep op Facebook onder de naam : IVN Opmerkzame wandelingen. Het is een
besloten groep en je kunt daarvoor
uitgenodigd worden zodat je ook de
berichten kunt lezen en je kunt een
verzoek sturen als je lid wilt worden.
Als je niets wilt missen, ook als je
een keer niet kunt, kun je lid worden van deze groep.

• 15 juni 2016

Zomerondernemer
Regio - ‘Het project Zomerondernemer is er voor jonge mensen die
wat willen, die een droom hebben.
Die droom wakkeren we aan en we
verleiden ze om ermee naar buiten
te treden’ Het project Zomerondernemer stimuleert jongeren om een
bedrijf te starten of een initiatief op
poten te zetten. Vooral een kwestie van ‘durven’ en ‘doen’. Nicky de
Klerk was één van de Zomerondernemers in de regio Amstelland.
Toen Nicky in aanraking kwam met
het project Zomerondernemer in de
regio Amstelland, was hij eerst wat
wantrouwig, maar hij besloot toch
om mee te doen. Eén van de coaches die het project in Amstelland
runt, is docent Bernhard Schellenberger. Hij vertelt wat Zomerondernemer inhoudt. “We richten ons op
jongeren die iets ánders willen doen
met hun zomervakantie. Een onderneming starten bijvoorbeeld.”
“Voor deze deelnemers begint de
vakantie met een training van drie
dagen, die gericht is op typische ondernemersvaardigheden. Denk aan
initiatief nemen, kansen zien, contacten leggen, je idee presenteren,
netwerken… dat soort dingen. In de
weken daarna komt de groep regelmatig bij elkaar. We houden workshops, bespreken hoe het gaat met
de projecten en brengen ook elke
week een bezoek aan een bedrijf in

de regio. Intussen werken de jongeren aan hun eigen plan.”
Veel plezier
“We halen de deelnemers uit hun
comfort zone”, zegt Bernhard. “Er
komt bijvoorbeeld een moment dat
ze een envelop krijgen met tien euro en de opdracht: zorg dat je over
een paar uur méér dan tien euro hebt. Dat gaat eerst heel aarzelend, maar na een poosje begint het
leuk te worden.” Naast de twee vaste coaches zijn er regionale ondernemers die zich beschikbaar stellen voor vragen en advies. Zo bouwen de jongeren meteen al aan een
netwerk. Het hele traject duurt zes
weken; dan is de vakantie voorbij.
In die weken wordt er keihard gewerkt. “Maar, zegt Bernhard, “we
hebben ook ontzettend veel plezier
met elkaar. Een van de deelnemers
klaagde dat hij vijftig folders had
rondgebracht en dat dit maar twee
klanten had opgeleverd. De groep
reageerde heel droogjes: dan moet
je misschien nog een paar keer vijftig folders rondbrengen.”
Zelfredzaamheid
In de groep van Amstelland was
Nicky een opmerkelijke deelnemer omdat hij niet, zoals de meeste anderen, een eigen bedrijf wilde starten. In plaats daarvan had

30 juni behandelt de raad de
Kadernota 2017

Nog erg veel onzekerheden
over onkomsten precariorechten
Vervolg van de voorpagina.
Een belangrijke financiële ontwikkeling is de heffing van precariobelasting op kabels en leidingen. Deze extra middelen versterken de financiële positie van de gemeente, en waarborgen daarmee de beleidsvrijheid van de gemeente. Echter, deze inkomsten zijn nog niet geheel zeker. Er wordt rekening gehouden met juridische procedures,
en het Rijk wil de precario op nutswerken afschaffen. Het college onderzoekt daarom scenario’s voor als
de precario-inkomsten tegenvallen
of geheel niet gerealiseerd kunnen
worden. Uitgangspunt is dat precariobelasting alleen als dekking voor
uitgaven gebruikt kan worden als
voldoende zekerheid is over deze
inkomsten.
Winstwaarschuwing
Duo+ is voor ons een belangrijk
middel om taken efficiënter te kunnen uitvoeren. Nu Duo+ in januari
van start is gegaan hebben we een
belangrijk fundament gelegd voor
deze efficiencyslag in onze bedrijfsvoering. We moeten ons er echter
wel van bewust blijven dat het, ondanks de inspanning van de organisatie, tijd kost voordat een transitie
van deze omvang volledig is geïmplementeerd en dit zijn vruchten af
zal werpen.

Het kan zijn dat in de aanloop naar
de programmabegroting 2017 geconstateerd wordt dat de lasten niet
meer passen binnen het kader zoals
opgenomen in deze kadernota en er
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Indicatoren
Vanaf de programmabegroting 2015
zijn prestatie- en effectindicatoren
in de begroting opgenomen. In de
programmabegroting 2017 zullen de
prestatie- en effectindicatoren zelf
worden aangepast. Een aantal indicatoren wordt wettelijk verplicht.
Overbodige indicatoren komen te
vervallen. Na de zomervakantie zal
een informatiesessie met de raad
hierover worden belegd zodat de
wensen van de raad kunnen worden meegenomen in de programmabegroting 2017. Het vertrekpunt
voor de kadernota 2017 is het meerjarenbeeld uit de programmabegroting 2016. Deze kadernota vormt
een continuering van de ingeslagen koers. Er zijn belangrijke stappen gezet bij het afbouwen van de
schuldpositie en het versterken van
het weerstandsvermogen om daarmee te komen tot een financieel gezonde en toekomst bestendige begroting. Tegelijkertijd blijven de lokale lasten meerjarig op het niveau
zoals opgenomen in de meerjarenbegroting van 2016.

hij wel een uitgesproken idee dat
hij van de grond wilde krijgen. Zomerondernemer is daar heel geschikt voor, zegt Bernhard. “Ondernemerschap gaat vooral om zelfredzaamheid. Als ondernemer moet je
zelf de lijnen uitzetten en het initiatief nemen. Zomerondernemer is er
voor jonge mensen die wat willen,
die een droom hebben. Die droom
wakkeren we aan en we verleiden
ze om ermee naar buiten te treden.
We vragen geen uitgebreid ondernemingsplan; een half A4-tje is genoeg. Als het een goed idee is, gaat
het vanzelf groeien.”
Leren van fouten
Nicky: “Voor mij was de Zomerondernemer heel leerzaam; het was
een prima tijdinvestering. Ik heb
een mooi netwerk opgebouwd en
veel geleerd over ondernemen. Ik
heb geleerd op mensen af te stappen en te staan voor wat ik vind. De
coaches en de ondernemers achter
de Zomerondernemer hebben een
enorme passie om hun kennis over
te dragen. Wat ik ook sterk vond: de
ondernemers waar we op bezoek
waren, waren heel open over de
fouten die ze ooit gemaakt hadden.
Daar leer je misschien wel meer van
dan van de succesverhalen.” ‘Ik heb
geleerd te staan voor wat ik vind’
Ondernemen in de zomer
Zomerondernemer is de Nederlandse variant van een oorspronkelijk Zweeds idee om jongeren te
helpen met het starten van een onderneming. Twee Nederlandse ondernemers haalden het idee naar
Lelystad; daarna kregen de regio’s
Woerden, Zwolle en Amstelland hun
eigen Zomerondernemer. De komende zomer doen tien regio’s mee.
Jongeren kunnen zich aanmelden
via de website. De kosten worden
deels gedekt door landelijke fondsen en deels door lokale partners
zoals de gemeente Aalsmeer en
Amstelveen.
www.zomerondernemer.nl
Facebook: Jongeren aan het werk
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10 Nieuwe Meerbode

Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten onder de loep
Vervolg van de voorpagina
Beheercommissie
Na de informatieve presentatie
werd wethouder Polak door bewoners en ondernemers in het dorpshuis ‘het vuur’ aan de schenen gelegd. Er waren tal van vragen die
betrekking hadden op alle delen
en onderwerpen die het vraagstuk
van de huisvesting van tijdelijke ar-

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.

De arrogantie van
de macht
Nadat eind december 2014 68 instellingen en personen bezwaren
hadden aangetekend op het oorspronkelijke plan voor de tijdelijke
herinrichting van het Dorpscentrum bij de Irenebrug werd door
B&W op 9 maart 2016 een vrijwel
ongewijzigd plan in de Staatscourant gepubliceerd. Aan belanghebbenden wordt gevraagd om
eventuele bezwaren binnen zes
weken in te leveren. Van de gelegenheid heb ik gebruik gemaakt,
want ik vond enkele aspecten
zwaar onderbelicht.

commissie. Wat blijkt: Op basis
van jurisprudentie is de gemeente
bij 52 bezwaarmakers (waaronder
ondergetekende) van mening dat
de bezwaarschriften niet ontvankelijk geacht moeten worden. Van
de 140 unieke bezwaren blijkt er
slechts eentje door de gemeente
erkend te worden en wordt nader
onderzoek toegezegd. Door de bezwaarschiftencommissie ben ook
ik uitgenodigd om mijn bezwaren
toe te lichten. Maar in plaats daarvan, kan ik mij nu geeneens verzetten tegen de feitelijke onjuistheden en de te snelle antwoorden
die door de gemeente (toch wel)
op de bezwaren zijn geschreven,
maar moet ik mij eerst weer als
‘belanghebbende’ in de discus-

Geen Tramlijn
in Uithoorn

Uithoorn – Zondag aanstaande
is het weer zover! Kinderkoor Xing
presenteert in een muzikale voorstelling de songs waar ze afgelopen
half jaar mee bezig zijn geweest.
Elk half jaar zingen de kinderen
liedjes uit een bepaald thema waarin deze keer verschillende filmsongs
op het programma staan. Van Disney tot The Sound of Music tot
wat je van Beren zoal leren kan.
Een divers programma voor vooral jong maar zeker ook oud. Kinderkoor Xing nodigt u uit om mee
te komen zingen want hoe meer publiek hoe meer gezelligheid. Misschien een leuk moment om ken-

nis te maken met een kinderkoor.
Er is namelijknog ruimte voor enthousiaste zangers en zangeressen
voor het volgende! Het kinderkoor
staat onder leiding van de bijna afgestudeerde Marjolein Porton die
een docent muziek opleiding volgt
aan het Conservatorium van Amsterdam. Naast dat het ook vaderdag is zal daarom een extra feestelijke voorstelling zijn. Aanvang concert is om 11:00 en de deuren zijnvanaf 10:30 geopend in Dansschool
Colijn in Uithoorn.
De voorstelling duurt ongeveer 1,5u
inclusief een pauze. Wij hebben er
zing in en tot dan!

vond het een goed idee om als gemeente met Buurtbeheer De Kwakel, ondernemers en bewoners een
gezamenlijke Beheercommissie in
het leven te roepen waarin dan ook
het uitzendbureau dat deze arbeidskrachten aanbiedt, zitting zou moeten nemen. Op die manier kunnen
er dan met elkaar afspraken worden gemaakt over het naleven van
de regels, handhaving, informatieuitwisseling, wat nodig is voor een
goed huisvesting, ondersteuning en
dergelijke.
Voor meer informatie over dit onderwerp, het aandragen van ideeën
of aangifte van misstanden kan men
zich in eerste aanleg wenden tot Peter Oudshoorn van Buurtbeheer De
Kwakel. Indien nodig kan hij het bespreekbaar maken binnen de nog
op te zetten Beheercommissie en in
het uiterste geval contact opnemen
met wethouder Polak.

REACTIE VAN EEN LEZER

Afgelopen week kregen de 59 bezwaarmakers de reactie van B&W
Uithoorn te lezen in een kopie gericht aan de bezwaarschriften-

Kinderkoor XING geeft
een zangfeestje

beidsmigranten met zich meebrengt
en waarop men een antwoord wilde. Waar mogelijk deed de wethouder dat ook, vaak in samenspraak
met zijn ambtsgenoot. Het credo in
de zaal was duidelijk afgestemd op
‘gaat de gemeente ook handhaven’
als er misstanden en overtredingen
worden gesignaleerd, of als er calamiteiten zijn?’ Het antwoord van de
wethouder was een duidelijk ‘ja’. Hij

indertijd ben ik juist in Uithoorn
op de Bieslook 74 gaan wonen om
meerdere redenen doch een van
de belangstel was het beschikbaar zijn van een goed functionerend OV op loopafstand van mijn
woning (ik heb geen auto) waarmee ik op vele plaatsen in en om
Uithoorn kon komen. Amstelveen, Amsterdam, Amsterdam ZO,
Aalsmeer, Hilversum en tevens
met een snelle verbinding naar
metro en treinstation. De plannen die zoal genoemd worden beschouwend zal er van al dit moois
weinig overblijven met uiteindelijk
slechts een tramlijn (op afstand )
die niet verder gaat dan A’damzuid waar weer over gestapt mag
gaan worden en viceversa tot mogelijk het busstation van Uithoorn.
Voor het busstation van Amstelveen zal er gelopen moeten worden wat tot nu toe niet nodig is.
De argumenten voor ? Amsterdam
wil van al die dieselbussen af (die
overigens in de komende jaren al-

len geëlektrificeerd worden)laat
A’dam zijn eigen verkeersinfarcten
oplossen door beperking van auto
in de stad en ook alle bussen het
voorrecht geven gebruik te maken
van trambanen, oponthoud in een
file (ja als we allen in ons eentje
in de auto kruipen tijdens de spits
dan is er wel eens wat oponthoud
maar eerlijk gezegd, als veelvuldig
OV-gebruiker merk ik daar weinig
van behalve dat het OV wat trager is dan de mobiel over de xbaans aangelegde wegen) de zo
noodzakelijke
winstgevendheid
veen tramlijn waar niemand om
gevraagd heeft en de zo gewenste giga-investering in de ombouw
van lijn 51 tot tramlijn X want Amstelveen wil van zijn gelijkvloerse kruisingen af, motivering daarvoor ? Gevaar ? Heel Amsterdam
is verstoken van trams en zijn die
zo bedreigend ? Nee leuk als je nu
aan de Buitenveldertse laan woont
waar je een veel te duur appartement hebt gekregen krijg je daar

Sluipverkeer route over de parkeerplaats inclusief aantal auto’s per dag
(gegevens uit het verkeersbesluit).
sie zien te krijgen. En dit omdat ik
volgens B&W op 100m afstand te
ver van het plangebied af woon en
geen individueel belang zou hebben. De gemeente heeft een plan
waarbij 7400 auto’s (waaronder
de mijne 2 keer) dagelijks door
de Princes Irenelaan (+ parkeerterrein en stoep en bij de kinderspeelplaats) gaan rijden. Voor miljoenen is net de Prins Bernhardlaan en Thamerlaan verspijkerd
terwijl op die twee wegen samen
heel wat minder auto’s rijden. Er
zijn sindsdien op het Thamerlint al
meerdere ongelukken gebeurt. En
uiteraard kom ik voor het bankje
als ik op de Irenelaan iets of iemand aanrijd. Als omwonende gebruik ik vaak het winkelcentrum.

Hoezo is mijn mening niet relevant
dat ik 5400 auto’s per dag sluipverkeer over een parkeerplaats als
niet bevorderlijk voor de leefbaarheid zie? Als omwonende moet ik
dagelijks tegen de betonblokken
op de af te zetten voorsoorteer
vakken gaan aankijken. Waarom
mag ik niet kenbaar maken dat ik
mij daar aan ga ergeren?

plots die ongelijkvloerse kruising
voor je neus (of ging Amsterdam
niet mee in de Amstelveense wensen.) Nee wel in Uithoorn waar
een grote groep woongenot heeft
gekregen krijgt straks een tramlijn
langs zijn voortuin, das pas landelijk wonen. En als toegift een boedelbusje om een ieder naar die
verafgelegen tramhalte te krijgen.
Eerst was er het wegdringen van
het verkeer uit de kern van Uithoorn ( ja wie bouwt er ook op zo
een bizarre wijze een dorp rondom
een verkeersader) en pasant werd
de Aalsmeerderdijk doorklieft en
een stukje natuur geblokkeerd en
nu de tramlijn tot aan of onderdoor
die N201 laten gaan. Al met al kan
ik er niet veel meer in zien dan een
megalomane actie van een groep
ambtenaren met toekomstdromen
maar ondertussen de realiteit uit
het oog verliezen. Met een fractie van de te verwachtte uitgaven
kan al het busverkeer geëlektrificeerd , wie verdient daar aan, om
te beginnen het milieu en vervolgens de gebruiker van een goed
functionerend OV. Het mag duidelijk wezen, in mij treft u een absolute tegenstander van dat ene
tramlijntje waar niemand om ge-

vraagd heeft. Ja dat gebeurde wel
toen in een ver verleden de discussie nog hoog opliep over aanleg 51 en tot waar door te trekken.
Besloten is toen om de grens aan
de buitenkant van A’veen te leggen, wat is er nu zo verandert ?
Er is een functioneel OV ontstaan
met een aantal hoofdstations met
tevens aansluitingen op het landelijke OV-net, goed bereikbaar
en niet duur, daar gaat het toch
om of gaan we hier dezelfde ramp
meemaken als met de Noordzuidlijn. Als het die kant op gaat vrees
ik voor het ergste en is rentabiliteit slechts een zwak excuus voor
ambtenaren
Niet dat ik verwacht dat deze hele consultatie ronde iets zal opleveren ten faveur van het bestaande OV, het zal waarschijnlijk alleen
misbruikt worden met kreten als;
zie je wel . Gelijk als die zo algemeen en wijds bekend gemaakte Uithoornse enquête , 347 voorstemmers bij 20.000 bewoners.
Pas toen inwoners gingen steigeren op Facebook werd ik daar mee
bekend.

Op de vraag van een andere bezwaarmaker bevestigd B&W dat
aan de bewoners van Uithoorn
niet naar hun menig is gevraagd
over dit verkeersbesluit. Eigenlijk
dus best wel zonde dat ik hier zoveel tijd aan besteed heb.
Jaap Dijkstra

Paul Legebeke
Uithoorn
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Vriendinnentraining KDO
meidenvoetbal groot succes

De Kwakel - Op maandagavond 30
mei stonden er zo’n 70 meiden te
trappelen van ongeduld om te starten met de vriendinnentraining bij

KDO. Alle meiden van de ME,
en MC mochten deze avond
of meerdere vriendinnen mee
men om een keer mee te doen

MD
een
nemet

een training en zo misschien te ontdekken dat voetbal een geweldige
sport is. Na de gezamenlijke warming-up o.l.v. Hélene Heemskerk

LMV B1 doet herinnering aan
legendarische overwinning Ajax herleven
Uithoorn - De laatste oefenwedstrijd van de LMV B1 had een nostalgisch tintje. Afgelopen woensdag werd door de B1 een zeer goede partij op de mat gelegd, die deed
denken aan de overwinning van het
piepjonge Ajax op Feyenoord, met
Cruyff en Gullit in de gelederen. Waar
in 1983 Ajax het ervaren Feyenoord
in de stromende regen met 8-2 het

Olympisch Stadion uit joeg, met een
hoofdrol voor Van Basten, waren het
nu de raspaardjes van LMV die de
aanstaande hoofdklasser Hooglanderveen van het veld blies met dezelfde score. Al in de eerste minuut
was het raak, toen Benjamin eerst de
paal raakte en David attent in de rebound scoorde. Na een kleine opleving met een treffer voor Hooglan-

derveen, was het daarna LMV dat
het ritme bepaalde. Het einde van de
eerste helft werd bereikt met een 4-2
ruststand, na treffers van David, Michael en Stan. De tweede helft was
zo mogelijk nog imponerender. Benjamin en Tim tilden de stand naar
6-2, waarna coach Julius een tactische variant probeerde. Hij plaatste Lucas in de rol van “Mike van
nieuw pr. Vandaag werd er ook kennis gemaakt met polsstokver springen dat toch echt moeilijker is dan
het lijkt. De avond werd beëindigd
met 2 nieuwe pr’s voor 600 meter, waarbij Jade na een geweldige
eindsprint van haar concurrent wist
te winnen.

AKU atleten bij
Amsterdams baancircuit
Uithoorn - Van april t/m mei waren
er 4 avond wedstrijden in Amsterdam waar verschillende AKU atleten aan mee hebben gedaan. Deze
Athetics Champs zijn op een andere
manier opgebouwd dan de gewone
meerkamp wedstrijden. Er worden
iedere avond 5 verschillende onderdelen afgewerkt. Bij elk onderdeel
heb je 20 minuten de tijd en binnen
die tijd mag je het zo vaak mogelijk
proberen. Behalve kogelstoten, verspringen, hoogspringen en de 600
meter, kom je ook nieuwe onderdelen tegen als vortex gooien, medicinebal gooien, hordenlopen en
polstok verspringen. Op vrijdag 13
mei toen de baan bij AKU in onderhoud was gingen 6 A1 en A2 pupillen naar de wedstrijd bij AV ATOS
in Amsterdam. Peter, Stefan, Jade,
Nathalie, Fenna en Esmee hadden
er meteen al zin in! Vooral het nieuwe onderdeel vortex gooien en hordenspringen. Al is die laatste ook
wel een beetje spannend, want hoe
moet je nu ook alweer over die hor-

den heen. Er sneuvelde al meteen
de eerste avond vele pr’s bij kogelstoten en ook op de 600 meter was
het raak. Alle A pupillen jongens en
meisjes waren in 1 groep ingedeeld,
dat maakte de avond nog veel gezelliger.
Startbaan
Op vrijdag 3 juni was de volgende avond wedstrijd bij de Startbaan
in Amstelveen, omdat er ook tentenkamp was bij de AKU deden er
slechts 3 meiden mee. Elin van Dijken van de pupillen C deed voor
het eerst mee en wist een prachtige 3e plaats te behalen en dat met
3 nieuwe onderdelen! Jade en Esmee kwamen voor een p.r. op het
hoogspringen. Samen met trainster
Simone gingen ze voor een hoogte
van 1.20 of het liefst nog hoger. Helaas hadden de meiden zich verkeken in de tijd. Ze kwamen niet verder dan 1.10 en 1.15, wat natuurlijk
een prachtige prestatie is. Twintig
minuten is dan echt te kort voor een

Thamen honkballers
winnen van Flying Petrels
De Kwakel - Afgelopen vrijdag
kwam Flying Petrels uit Purmerend op bezoek bij de honkballers
van Thamen. De Thamen honkballers hadden wat moeizame wedstrijden achter de rug, die mede het gevolg waren van blessures, ziekte en
werkverplichtingen. Ook vrijdagavond moest de coach op het laatste moment nog wijzigingen aanbrengen omdat werkverplichtingen
van één van de vaste krachten ervoor zorgde dat hij niet op tijd aanwezig kon zijn. Thamen begon echter voortvarend aan de wedstrijd en
al meteen in de eerste inning wisten de heren een 2-0 voorsprong
te nemen. Koole sloeg een tweehonkslag en kwam met een gestolen honk op drie. Schouten kreeg
een geraakt werper en kwam ook
met een gestolen honk op het tweede honk. Van Rekum kreeg 4-wijd
en de honkslag van Rikken zorgde
voor de eerste twee punten. Thamen
liet gedurende de wedstrijd de nodi-

ge lopers achter op de honken. Echter Flying Petrels had ook niet veel
kansen op het uitstekend werpen
van routinier Rikken. In de gelijkmakende zesde inning weet ook Flying
Petrels te scoren, na een tweehonkslag, stootslag-honkslag en honkslag. In de zevende inning neemt
Soerka het werpen over van Rikken
voor Thamen. Thamen is dichtbij de
voorsprong in de gelijkmakende 7e
inning, maar door miscommunicatie bij het honklopen verspelen zij
de kans. Soerka stuurt ondertussen
acht slagmensen met drieslag terug de dug-out in en Petrels weet
geen honkloper meer op de honken
te krijgen. In de gelijkmakende tiende inning komt Groen op het honk
met 4-wijd, bereikt het tweede honk
na een opofferingsstootslag van Van
Rekum en de honkslag van Soerka
zorgt voor het winnende punt, 3-2.
Komende woensdag gaan de heren
van Thamen op bezoek bij Kinheim
2, koploper in de 2e klasse.

Laatste avond
Op vrijdag 10 juni was de laatste
avondwedstrijd bij Feniks in Amsterdam. Vandaag werd het eindklassement opgemaakt en was het
van belang dat je 2 wedstrijden had
meegedaan. Nathalie, Fenna, Esmee, Sam en Elin waren dus weer
van de partij. Sam kon helaas op
het laatste moment niet meedoen,
omdat ze haar arm heeft gebroken.
Maar ze kwam wel gezellig mee om
de meiden aan te moedigen. Elin
wist weer mooie prestaties neer
te zetten op 40 meter horden, vortex gooien, 600 meter en medinebal
gooien. Met een prachtige 4e plek
mag ze heel trots zijn op haar resultaten! Bij de A1 waren er nog volop kansen voor het podium. Fenna
en Esmee gingen de strijd met elkaar aan voor plek 1, 2 of 3. Bij vortex gooien en kogelstoten gingen
de meiden goed van start. Bij hordenlopen ging het voor Fenna helaas helemaal mis. Ze lag mooi op
kop in haar race, totdat ze zich verstapte op de laatste horden en lelijk
ten val kwam. Helaas eindigde haar
wedstrijd hier met een gekneusde enkel en een flink geschaafde
arm. Terwijl Fenna bij de EHBO zat,
ging de wedstrijd voor Nathalie en

(ADO Den Haag) werden de meiden in groepen verdeeld om in een
doordraaicircuit een viertal oefenvormen uit te voeren t.w. Estafettevorm, Dribbelvorm, Partijvorm, Snelheidsmeter/Strepen. Er werd serieus en goed mee gedaan door alle meiden. In grote getalen mee gekomen familieleden zagen niets anders dan lachende gezichten op het
veld. Na afloop kregen alle meiden
iets te drinken en te snoepen in de
kantine van KDO.
Tevens werden de winnaars van de
“snelheidsmeter” bekend gemaakt.
Een apparaat achter het doel die
de snelheid van de geschoten bal
meet. Winnaars waren Fleur, Aukje, Mellissa en Flinn, meiden gefeliciteerd! Mocht het je nu leuk lijken
om ook te gaan voetballen? Dan
kan je altijd een paar keer mee komen trainen. Het is nu zomerstop,
maar in augustus gaan we weer beginnen. We trainen op maandag en
woensdag , de tijden kun je tzt vinden op www.kdo.nl. Volgend seizoen spelen we zeker met een MA,
een MB, een MC, een MD en een
ME dus ben je tussen de 6 en 18
jaar is er plek voor je.
der Hoorn” in de spitspositie. Lucas maakte oorlog in het strafschopgebied, waarmee hij bereikte dat de
aandacht van de verdedigers op hem
werden gericht en Walid een glansrol in de laatste tien minuten kon
vervullen. Voor de eerste keer in zijn
10-jarige voetbalcarrière wist hij met
het hoofd te scoren, daarna maakte hij met een solo op fraaie wijze de
slottreffer. Deze zege was een mooie
afsluiter van het seizoen, het talrijk
opgekomen publiek genoot ervan.
Rest mij eenieder een goede vakantie te wensen met prima vooruitzichten op het seizoen 2016-2017.
Esmee gewoon door. Na verspringen volgde het laatste onderdeel
600 meter. Dat Nathalie de laatste
tijd zich meer richt op de langere afstanden kun je zien in haar prachtig
opgebouwde race en haar 2e eindtijd bij de A2. Toegejuicht door Sam
en Fenna wist ze de eindstreep te
behalen. Met een mooie 4e plaats
wist zij de avond wedstrijden af te
sluiten. Esmee liet zien dat ze een
echte meerkamper is en liet op alle
onderdelen een constante prestatie zien waarbij ze zich iedere week
verbeterde. Na 3 wedstrijden op de
1e plaats te zijn geëindigd mocht zij
een prachtige beker in ontvangst
nemen. Ook Jade, die helaas vanavond afwezig was, kon een beker
voor de 2e plaats in ontvangst nemen.

Uithoorn - De voortvarende start
werd deze tweede avond voortgezet en er werd zelfs al gespeeld in
drie lijnen. In de A- lijn scoorden
vier paren boven de zestig procent
en daarvan waren Kees Koning &
Mieke Timmer de besten. Ze kwamen op 63,54% uit terwijl Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst met 61,46%
de tweede set wijn mochten meenemen. Joop van Delft & Frans Kaandorp misten die op een haar met
hun 61,11% en ook Gerda Schavemaker & Jaap Kenter, met een
mooie 60,76%, kwamen hiervoor net
iets te kort. Achter dit geweld werden Cobie Bruine de Bruin & Jan
Egbers met 55,21% vijfde en waren
zo nog negen paren de baas. In de
B- lijn waren An & Jan van Schaick
weer eens ouderwets op dreef hetgeen een eerste plek en een slok
van 59,38% opleverde. Bep Schumacher & Ada Keur volgden als
tweede met 55,73% en finishten zo
nipt voor Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers die op 55,21% uitkwamen.
Vierde
Heleen & Mees van der Roest tikten
als vierde aan met 53,65% en Willem Maarschalk & Ton Scholte slo-

ten hier de top vijf af met 51,56%. In
de C- lijn was een ieder getuige van
een historisch moment. Wim Harding won met glans en 59,90% z’n
eerste fles ooit met bridge door optimaal gebruik te maken van de niet
geringe kennis en kunde van Elisabeth van den Berg. Hoe kan z’n vaste maatje dit ooit nog verbeteren?
Adrie & Ko Bijlsma hadden al eerder
bridgemoeite met Wim en ook nu
delfden ze het onderspit als tweede met 58,90%. Maria Baas & Klaas
Verrips sloten de avond af als derde
met 56,77%, waarna Mieneke Jongsma & Tini Lotgerink volgden met
55,73%. Rie Bezuijen & Wim Röling completeerden de lijst van toppers van deze avond als vijfde met
52,60%.
De moraal van dit bridgeverhaal,
nooit opgeven altijd doorgaan. Dit
kunt u in praktijk brengen door u
in het zomerbridge te storten. Elke
woensdagavond tot en met 31 augustus bij Bridgeclub De Legmeer
in Dans & Party centrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven per e- mail: gerdaschavemaker@live.nl of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal. De aanvang is
om 19.45 uur en de kosten bedragen zes euro per paar.

Klaverjassen “De Schutse”
Uithoorn - Donderdag 9 juni speelden 35 fanatieke klaverjassers hun
weekwedstrijd in “De Schutse”. Deze editie waren er dus 8 volle tafels
en aan tafel 9 werd dan een 3-mans
spel gespeeld. De 1ste en 2de posities waren voor het echtpaar Corry en Tinus Smit die respectievelijk
7543 en 7188 punten behaalde. Bep
van den Helder legde beslag op de
3de plaats met 7158 punten en Bep
veroverde ook nog een marsenprijsje. DE poedelprijs van deze editie is

voor Bep Groeneveld die niet meer
dan 4777 punten wist te behalen
maar zij wist wel een marsenprijsje te winnen, dat verzacht de laatste
plaats een weinig. Marsenprijsjes
waren er verder voor: Jan de Kuijer, Ria Smit, Els Luyten, To van de
Meer, Brigitte Tönnes, Greet Josten
en Gerrit Vink.
De 16de juni is er weer een gelegenheid om deel te nemen aan de
volgende klaverjaswedstrijd in De
Schutse.

Thamen dames doen ook
goede zaken!

42e editie Avond4daagse
voor De Kwikstaart!
Uithoorn - Het zit er op: de 42e editie van de Avond4daagse voor De
Kwikstaart is weer voorbij! Gelukkig
hebben we het in een heerlijk warm
voorjaarszonnetje uit kunnen wandelen. Op de finaledag werd er aan
het einde verzameld op het terrein
van de Brede School waar de deelnemers aan de 5 kilometer werden
getrakteerd op een ijsje door Cafetaria Family! De route van de 10
kilometer groep ging vanaf de ingang op het busstation door Cafetaria Family naar de andere ingang
met onderweg ook een ijsje als beloning! De 10 kilometer groep voegde zich bij de 5 kilometer deelnemers en er werd, onder begeleiding
van diverse muziekkorpsen, gezamenlijk naar het sportpark gewandeld waar de wandelaars werden
onthaald door familie, vrienden en
belangstellenden. Ook de burgemeester was aanwezig om de iedereen te prijzen voor hun inzet en enthousiasme! Hier ontvingen de kinderen hun felbegeerde medaille en
ook kregen ze een prachtige, oranje
roos welke aangeboden werd door
De Waal & De Waal! Vervolgens kon
iedereen weer huiswaarts keren om
uit te rusten na een sportieve, vermoeiende, hectische en ontzettend
gezellige Avond4daagse! We willen
iedereen bedanken die zich belangeloos heeft ingezet om ook deze
editie van de Avond4daagse tot een

Al drie lijnen bij
Zomerbridge De Legmeer

enorm succes te maken! Allereerst
natuurlijk deelnemers en ouders,
maar ook de wandelbond die alles
mogelijk maakt, verkeersregelaars,
leerkrachten en ouderverenigingen
van diverse basisscholen, Legmeervogels voor het beschikbaar stellen
van hun locatie, Albert Heijn voor
het uitdelen van bidons met water, dinoplaatjes en bananen, Gemeente Uithoorn voor de inzet van
de burgemeester, opruimploegen

De Kwakel - De diverse (jonge)dames teams van Thamen doen het
dit seizoen ook bijzonder goed in
de diverse competities en een aantal daarvan draaien gewoon in de
top mee. Het eerste softbal senioren team van Thamen staat na vijf
gespeelde wedstrijden, 4 gewonnen
en 1 verloren, gewoon bij de top van
de 3e klasse D. Vorige week speelden de dames tegen Quick Amsterdam en dat werd in zes innings een
10-0 overwinning. Komende woensdag gaat dit team op bezoek bij
Olympia Haarlem. Ook het tweede
softbalteam doet het hartstikke leuk
in de 4e klasse en staat op dit moment gewoon op de eerste plek in
de competitie. Maandagavond spelen zij de kraker tegen DVH 2, die op
dit moment op de tweede plek staan
in de competitie. Onze Softbal Junioren (16 t/m 21 jaar) hadden een
moeizame competitie start, maar

zondag speelden zij gewoon gelijk,
5-5, tegen de nummer 2 uit de competitie Kinheim. De komende weken
kunnen de jongedames dus aan een
inhaalslag beginnen om een mooie
plek in de middenmoot te bemachtigen. De Softbal Aspiranten, 13 t/m
15 jaar, kregen HCAW/Zuidvogels
op zondagochtend op bezoek en
ook dit werd een mooie 10-7 overwinning. Al drie weken lang weten
deze dames met 8 meiden hun wedstrijden te winnen met prima uitslagen. Zij doen gewoon mee voor een
top 3 plek bij hun in de competitie.
Lijkt het je ook leuk om te softballen
en ben jij een enthousiaste (jonge)
dame met enig balgevoel kom dan
rustig een paar keer meetrainen.
Voor meer informatie over trainingstijden kan een e-mail gestuurd worden naar: nieuweleden@thamen.info en dan laten wij je weten wat de
mogelijkheden zijn.

en het meedenken over de routes
en iedereen die zijn inzet heeft ge-

toond gedurende dit mooie evenement! Op naar de 43e editie!
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Kwakelse Fortfair

• Nieuwe Meerbode

in zomerse sferen

Alle sombere weersvoorspellingen
ten spijt, verliep de Fortfair in De
Kwakel, afgelopen zondagmiddag
geheel in zomerse stijl. Van het
feit dat de standhouders én de optredende band De Hucksters aan
het begin van de middag tijdens
de opbouw een flinke douchebeurt te verwerken hadden gekregen was bij de opening niets meer
te merken: een mild zonnetje verwende de passanten rondom Fort
De Kwakel. ‘Het is dan ook wel een
hartverwarmende locatie,’ aldus
de onverslijtbare voorzitter van de
organiserende Kwakelse Ondernemers Vereniging Wim van Scheppingen. ‘De feeërieke sfeer van het
binnenfort, omzoomd door een dijk
met wuivend gras en majestueuze
populieren is niet te evenaren.’ Onder de stands bevond zich ook een
verrassende: de stand met heerlijke Kwakelse wijn van de familie Van der Knaap, witte wijn, gekweekt en gemaakt in Hoeve Helena aan de Hoofdweg in de Zuiderlegmeer. Ook in de smaak vielen de langs de Amstel gekweekte
kersen van kwekerij Hoogervorst
en uiteraard vond ook het ijs met
dit weer gretig aftrek. Ook waren
er sportieve uitdagingen rondom
het Fort en in de gracht: een megaspringkussen waar de kleinsten
zich prima op vermaakten, de reuze luchtballonnen waarin je over
het water kon lopen en de kano’s
van Poldersport waarmee je een
rondje fortgracht kon doen zonder
pootje over! In een ander deel van
het binnenfort gaven de Hucksters
een druk bezocht openluchtconcert met een torenhoog rock&roll
gehalte. Ook de oudere jongeren
uit het flower-powertijdperk lieten zich tot de laatste noot tot de
laatste noot door de Aalsmeerse rockers boeien. En net toen
de stands weer leeg waren en de
band was ingepakt, deed pluvius
weer van zich gelden: beter hadden de weergoden het niet kunnen
plannen! Een bijzonder succesvolle Fortfair kon de geschiedenisboeken in.
(Foto’s Dirk Plasmeijer)
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D1 KDO sluit seizoen af met oefenduels
De Kwakel - tweede plaats in de
competitie afgesloten. Dit jaar waren de jongens van Kras Volendam
te sterk. Vandaar dat reeds het afgelopen weekend de voorbereiding op

het nieuwe seizoen begon. Op zaterdag speelde KDO D1 uit bij Westlandia. De meiden konden zich nog
wel degelijk opladen voor nog een
wedstrijd en speelden de tegen-

stander met goed en verzorgd spel
van het veld. Aan het eind toonde
het scorebord een overduidelijke
overwinning van KDO 14 – 25.
Een feestelijke afsluiting van het

waardoor er geen muziek en geluid
was. Dankzij alle vrijwilligers was
het weer een geslaagde wedstrijd
voor de jeugd!

Succesvolle Interclub
jeugdwedstrijd bij UWTC
Uithoorn - Zondag 12 juni is de interclubwedstrijd bij UWTC verreden. Gelukkig bleef het tijdens de
wedstrijden droog. En maar liefst
15 UWTC jeugdrenners deden mee
aan deze wedstrijd. Bij cat 1-2 ging
de winst naar Senna Bakker voor
Silje van Riemsdijk. UWTC-er Siem
van Smoorenburg werd derde. Stijn
Kleijn heeft pas enkele trainingen
gevolgd bij UWTC en waagde zich
gelijk aan de interclub. Hij deed
dat niet onverdienstelijk met een
5e plaats. Ook Jaiden London heeft
nog bijna geen wedstrijdervaring,
dapper reed hij naar de 7e plaats.
Bij cat 3-4 ging de overwinning naar
Viego Tijssen. Julian Vergouw en
Daan de Jong mochten naast Viego
op het podium staan. Beste UWTCer was hier Lars Hopman op de 9e
plaats. Goed gedaan Lars in je eerste wedstrijd! Teun Wahlen eindigde op de 10e plaats. 12e Jasmijn
Wiegmans en 16e Louisa Suchtelen.
Louisa had het wel moeilijk, maar ze
heeft de koers gewoon uitgereden!
Bij cat 5-6 waren de meisjes het
sterkste. Het podium was gevuld
met 3 sterke dames: Sofie Duyn,
Xin van Warmendam en Carola van
de Wetering. Romy Snel kon ook
goed volgen in de koers en werd 9e.
Schaatsen is de hoofdsport van Romy, maar Romy laat nu bij de interclub zien dat ze ook best goed kan
koersen. Romy was hiermee de bes-

te UWTC-er. Olivier Suchtelen werd
17e en Jordi van Wieringen 18e.
Lars
Bij cat 7-nieuwelingen reed Volendammer Lars Klugt naar de overwinning. Lars weer op weg terug na
een sleutelbeen breuk. Tristan van
de Berg pakte de 2e plaats. Zij reden beide solo voor het peloton uit.
UWTC lid Ian van de Berg wordt
steeds sterker en pakte nu de laatste podiumplaats door de sprint van
het peloton te winnen! Maar ook
Benjamin Wessels en Niels Kramer konden mee in het peloton en
dat geeft zelfvertrouwen. Benjamin
11e en Niels 12e. Sven Buskermolen is een van de kleinste van deze categorie, maar wel een volhouder. Sven kreeg een rondje lap van
het peloton maar reed de wedstrijd
uit naar de 18e plaats. Goed gedaan
hoor Sven. Onze Danny Plasmeijer
was wel een grote pechvogel vandaag. Hij reed een sterke wedstrijd
en was gedemarreerd. Hij kreeg uiteindelijke winnaar Lars mee en samen waren ze weg. Totdat Danny te
maken kreeg met een lekke band en
hij daardoor de laatste rondes niet
meer kon uitrijden. Jammer Danny,
maar je laat zien dat je sterk bent en
een volgende keer ga je het gewoon
weer proberen. Het enige minpuntje aan de wedstrijd was dat de geluidsapparatuur ons in de steek liet,

Ronde van Ouderkerk
aan de Amstel
De
amateurs/junioren/sportklasse reed Gerben van de Knaap naar
de 20e plaats. Bij de dames mocht
Lorena Wiebes van start in de leiderstrui van het Rechtstaete klassement. Tijdens de wedstrijd ontstond
een kopgroep van 13 dames, waaronder Lorena. In de eindfase van de
wedstrijd waren er nog 11 dames in
de kopgroep. Lorena wist de sprint
van deze kopgroep te winnen en
won dus ook het Rechtstaete klassement! Een mooie opsteker voor
het NK van volgend weekend. Bij de
nieuwelingen werd er vanaf de start
hard gereden met veel ontsnappingen en dat bleef bijna de hele wedstrijd zo. Stijn Ruijter was nog mee
in een ontsnapping maar die hield
uiteindelijk geen stand. Stijn finishte als 15e.
Noordelijke wielercompetitie
Jeugdlid Duuk heeft zaterdag 11 juni een omnium in de Leeuwarden
gereden. Hij werd 5e in de tijdrit en
3e in het criterium.
NK masters
Zaterdag 11 juni is het NK masters
verreden in Middelharnis. Uitslagen
van de UWTC-ers: 5 Bas de Bruin
(30+), 15 Harry van Pierre (40+), 25
Guus Zantingh (60+).

AKU-lopers lopen 216 km
lange non-stop estafette
Uithoorn - Op 10 en 11 juni hebben 8 lopers en 4 begeleiders als
team namens Atletiek Klub Uithoorn

(AKU) meegedaan aan de 2de editie van de Decathlon Elfsteden Estafette. Deze non-stop loopestafette

over 216Km ging dwars door de Provincie Friesland langs de traditionele Friese ‘elf steden’, inclusief het be-

seizoen vond ’s avonds plaats bij
sponsor De Beij Elektra, waar het
team gezamenlijk van overheerlijke pizza’s genoot. Zondagmiddag
vond dan de echte officiële afsluiting plaats met de ouder -dochter
wedstrijd.
De ouders hadden zich opgemaakt
voor een heuse strijd door de nodige oorlogsstrepen op het gezicht
aan te brengen. Niet dat de meiden zich overigens daardoor van de
wijs lieten brengen. Het werd vooral een hele gezellige wedstrijd waar
menigmaal een speelster op ludieke, maar onreglementaire wijze op
gepaste afstand van de cirkel werd
gehouden. Toen de stand 6 – 6 was
bereikt besloten de goed leidende scheidsrechter voor het laatst dit
seizoen te fluiten. Na de traditionele
afscheidsgroet tussen beide teams
en een heus fotomoment liepen vaders, moeders en speelsters voor
het laatst dit seizoen, gezamenlijk
het veld af.
De teamsponsor die op verdienstelijke wijze meespeelde, Driek de Beij, deelde mee dat hij opnieuw zal
optreden als sponsor voor het volgend seizoen.
Bike Physics tijdritcompetitie
Weer prima weersomstandigheden bij de derde tijdrit van de Bike
Physics tijdritcompetitie op donderdag 9 juni. Wel iets meer wind dan
bij de vorige tijdrit over 16 km. Teun
Mouris (14-18 jaar) zette de snelste tijd van de avond neer. Teun was
net even sneller dan Roderick Egberink (19-39). Ook Menno Gobielje (40+) zette een hele scherpe tijd
neer. Lorena Wiebes was de snelste
dame. Lorena kwam vanuit Rijsenhout door, waar zij tweede was geworden. Armando van Bruggen was
ondanks zijn valpartij bij de uurrecordpoging op de wielerbaan in Geleen toch van de partij. Met een ingetapete pols en een andere fiets
reed hij bijna 1 minuut langzamer
dan de vorige tijdrit over 16 km. In
de tussenstand staat hij nu met 17
seconde achterstand op Sven Nijhuis. Damian Kooreman zakt ver
weg in de tussenstand door een
gemiste wedstrijd. Ook handbiker
Tim de Vries was weer van de partij.
Hij heeft ondertussen, net als Jetze
Plat, een nominatie op zak voor de
paralympische spelen van Rio! Bij
de 40+ blijft Jeroen Visser aan de
leiding staan, ondanks het missen
van een wedstrijd.
Donderdag 23 juni wordt de finale wedstrijd van de tijdritcompetitie
verreden. Deze wedstrijd gaat over
12 km en na afloop zal Remco Kuijlenburg, eigenaar van Bike Physics,
weer mooie eindprijzen overhandigen aan de winnaars van de diverse categorieën.

roemde bruggetje in Bartlehiem. Op
vrijdagavond 20:56 startte het eerste team, bestaande uit Jaap Bouwmeester, Atie van Oostveen, Huub
Jansen en Esther Visscher onder de
begeleiding van Theo van Rossum
als chauffeur en Arie van Oostveen
als fietsnavigator in Leeuwarden aan
de eerste etappe. In blokken van 2
kilometer werden de eerste 70 kilometer afgelegd via Ijlst en Sneek
(Snits) naar Oudemirdum. Hier werd
de groep afgelost door het tweede team, bestaande uit lopers Ronald Velten, Karin Versteeg, Baukje Verbruggen en Harry Langeveld
en begeleiders Frits Velten en Hans
Versteeg. Zij stonden om 03:30 uur
’s nachts te popelen om het ‘stokje’
over te nemen voor hun eerste deel
van de estafette. Via Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward werd
eveneens 70 kilometer afgelegd om
het stokje in Harlingen weer door te
geven aan het eerste team dat het
naar Bartlehiem bracht. Hier wisselde de teams nog een keer voor de
laatste etappe van naar Dokkum en
terug naar Leeuwarden. Vlak voor
Leeuwarden kwamen de teams weer
samen om als 1 team het laatste
stukje te volbrengen en na 216 kilometer en 19 uur 39 minuten en 26
seconden te finishen in Leeuwarden.
Na het overhandigen van de stempelkaart kon het welverdiende elfstedenkruisje in ontvangst worden
genomen en de topprestatie worden
gevierd… U begrijpt, het bleef nog
lang onrustig in Leeuwarden!

UWTC rijders strijden in
Heiloo
Uithoorn - Afgelopen zondag stonden de UWTC BMX rijders paraat
in Heiloo voor de tweede wedstrijd
van dit seizoen in de Noord-Holland cup. Vanaf 10.00 uur kunnen
de deelnemers inrijden op de baan
in Heiloo wat voor sommige beginnende wedstrijdrijders van UWTC
geen overbodige luxe is. Het is altijd even wennen op de baan van
een andere club. Wolf van Vliet met
bordnummer 619 doet het iedere manche beter. Hij moest duidelijk nog even wennen aan de baan
maar het is wel te zien dat hij er al
snel vertrouwt mee raakt.Eindige hij
in de 1e manche nog als 6e, in de
manches erna eindigt hij als 5e en
4e. Noud van Dijk en Mitch van der
Steegt, rijdend in Boys7/girls8 doen
het allebei heel goed. Ze halen de A
finalen en eindigen daar op een 1e
en 2e plaats. Jens Lang heeft ontzettende pech, hij valt in de B finale op de eerste heubel en moet het
om deze reden met een 8e plaats
doen. Tommie Grobben en Sil van
Diemen weten in hun leeftijdsklasse
boys8/girls9 toch de B finale te halen wat een hele prestatie is in deze grote leeftijdsgroep. Hierdoor halen ze mooie punten voor het eindtotaal. Jennifer Maerten en Roel Rijneker komen uit in Boys11/girls 12.
In de halve finale rijden ze net niet
als eerste over de finish maar in de
A finale rijden ze respectievelijk als
2e en 3e.

Boys 8/girls9: Vigo Klijn 4e, Tommie
Grobben 7e en Sil van Diemen 8e in
de B finale.
Boys09/girls10: Bas Kortekaas 6e in
de A finale. Koen van der Haagen 5e
en Florian Bosman 6e in de B finale.
Boys10/girls11: Valentijn van der
Schaft 6e, Mika Klijn 8e in de A finale. Jayden Bregita 3e in de B finale
Boys11/girls12: Jennifer Maerten
2e, Joel Rijneker 3e, Seth van Dijk
7e in de A finale. Luuk van Diemen
1e, Joost Burgers 2e, Thijs Voorn 7e
in de B finale
Boys12/girls13: Max Kroon 2e, Rico
van Saase 4e, Sophie Kortekaas 7e
in de A finale.
Boys13/girls14: Jens van Diemen 1e
in de A finale. Brynn Krijgsman 7e in
de B finale
Boys14/girls15: Jordi den Hartog 4e
in de A finale. Jesse Versteeg 1e, Julius van der Schaft 2e, Raoul van Zijl
3e in de B finale.
Boys15-16/girls16: Flip van Walraven 2e, Jimmy van Woerkom 3e,
Joeri Nap 4e, Jesse van Hattem 5e
in de A finale. Jasper Mols 3e in de
B finale
Boys 17+/girls17+: Bas van Kuijk
4e, Max Bouwmeester 6e en Lisa
Bouwmeester 7e in de A finale.

De volgende plaatsen zijn door
de UWTC rijders behaald
Boys06/girls07: Sem 8e in de A finale. Wolf van Vliet 6e en Jens Lang 8e
in de B finale
Boys07/girls08: Noud van Dijk 1e,
Mitch van der Steegt 2e in de A finale.

Ladies Day met een
Spaans tintje bij Qui Vive
De Kwakel - Om 9.00 meldden zich
40 deelneemsters bij de wedstrijdtafel. Veel dames hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om een
Spaans tintje aan hun outfit te geven. Rozen in het haar, zwarte kanten topjes, rode stippen en prachtige flaphoeden, zij waren er allemaal! Na een kopje koffie begonnen
de eerste wedstrijden om 9.30 uur
waarna steeds wedstrijden van ¾
uur gespeeld werden. Tussen door
was er tijd om uit te rusten, koffie te
drinken, bij te kletsen of kennis te
maken met de deelnemers van buiten de vereniging. Koffie met gebak
uiteraard was inbegrepen bij het inschrijfgeld evenals de gazpacho en
de fantastische lunch.
Het weer was in tegenstelling tot vorig jaar schitterend, tijdens de wedstrijden nog een beetje bewolkt,
maar zodra de laatste bal geslagen was, werd de lucht strakblauw
en konden we genieten van de zon
en een heerlijke Spaanse temperatuur. De dames vermaakten zich al-

lemaal prima, de wedstrijden gingen
vaak gelijk op en leverden spannende momenten op. Tussendoor konden wij ons vergapen aan de prachtige zelf gemaakte sieraden van Simone. Zij maakt van knapen, kralen, veter, lipjes van blikjes de meest
aparte sieraden. Veel dames gingen
voor de bijl en kochten oorbellen,
ringen en kettingen. Het was een
leuke afwisseling tussen het tennissen door. Na de laatste wedstrijd
om 14.00 was het tijd voor de lunch.
Alle dames werden bij de trap naar
het terras opgewacht met een glas
Sangria, ons aangeboden door de
Wijnschuur. De lunch werd verzorgd
door Bibi en Cora. Het was allemaal
weer heerlijk en heel erg goed verzorgd.
Ieder poule kende natuurlijk een
winnend koppel en een poedelprijs.
De meeste dames gingen rond
16.00 uur huiswaarts na een zeer
geslaagde dag. Volgend jaar zeker
weer een Ladies Day met hopelijk
nog meer deelneemsters.

SV Amstelland valt in de prijzen
Uithoorn - Hoewel het zomer is en
de ijsbanen al maanden dicht zijn,
is de Uithoornse schaatsvereniging
Amstelland toch in de prijzen gevallen. Met een donatie van 1.500,- afkomstig van het Schipholfonds dat
het 100 jarig bestaan van Schiphol
viert. En te besteden aan schaatshelmen. Eigenlijk is het geld gewonnen door het Amstelland lid Pien
Jurriën. Want de spelregel is dat
niet de sportvereniging maar een
jeugdlid een aanvraag moest indienen. En Pien heeft dat gedaan waarbij ze een mooie EHBO doos heeft
geknutseld. Met als gedachte, dat
wanneer de Amstelland jeugd over
schaatshelmen zou beschikken, een
EHBO doos overbodig zou worden.
Die aanvraag van Pien kreeg veel
stemmen via het internet en zorgde
er voor dat SV Amstelland als een
van de 53 prijswinnende verenigingen –en enigste schaatsverenigingis gekozen uit ruim 300 verenigingen die een aanvraag hadden ingediend. De prijzen zijn afgelopen zaterdag tijdens een feestelijke happening uitgereikt waarbij de win-

nende kinderen met hun vriendjes
en vriendinnetjes een leuke sportmiddag kregen aangeboden. Daarbij waren diverse Nederlandse topsporters aanwezig onder wie Olympisch snowboardkampioene Nicolien Sauerbreij. Met schaatshelmen
zal de jeugd van SV Amstelland zich
het komend seizoen nog veiliger
over het ijs bewegen.
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DESIGN CHAIRS
POP-UP SALE
KU B I KO F F E N B R E E ’ S N E W W O R L D

Design stoelen

met mega kortingen
al vanaf €79,- per stuk

Save the Date!
• Gratis parkeren
• Kofﬁe staat klaar
• Bezorging mogelijk

Uitsluitend op de
volgende dagen:

Maak kans op een gr
atis
fauteuil Kek t.w.v. €395,-

bij aankoop van eetka

merstoelen

woensdag 22 juni van 10.00 tot 18.00 uur
donderdag 23 juni van 10.00 tot 18.00 uur
vrijdag 24 juni van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag 25 juni van 10.00 tot 17.00 uur
zondag 26 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Keuze uit meer dan 100 stoelen
Tijdelijk in de Zijdstraat nr. 14 tegenover onze winkel
naast drogist Dio v.d. Zwaard

Zijdstraat 14 • Aalsmeer • 0297-324577
info@homedezign.nl

www.outlethomedezign.nl

Jeep en Dodge: Logische uitbreiding
bij FrankVanemanAutomotive

LMV C4 - toernooi Zuidvogels
Uithoorn - Zaterdag 11 juni reisden
de C4 af richting Huizen om het afsluitende toernooi van dit seizoen te
spelen. Helaas enigszins gehavend
door afwezigheid van Sven, Bram en
Luc Wendel. Niettemin hebben de
mannen en begeleiding er zin in, het
zonnetje schijnt tenslotte en de aanwezige selectie biedt volop mogelijkheden. Daarnaast spelen we tegen , voor ons, allemaal onbekende
clubs/teams. Omdat Luc W er niet is
neemt Riley de keeperhandschoenen ter hand vandaag. Verder maar
1 wissel dus lekker weinig wisselingen gedurende de wedstrijd. De
eerste wedstrijd wordt gespeeld tegen UVV en de mannen beginnen
furieus. De achterhoede(Tom, Jesper en David) onder leiding van
aanvoerder Tim staat als een huis.

Menig aanval wordt hier ingeleid.
De spitsen Lars, Luc G. en Merlijn
zijn een constante plaag voor de
verdedigingen en het middenveld,
Roald, Chavez, Loek en Nathan verzorgen de passing en aansluiting.
Zou het vandaag wel gaan lukken?
Hoe vaak hebben we niet genoten
van het voetbal van dit team dit jaar
maar stapten we weer met een onverdiende nederlaag van het veld?
De eerste wedstrijd wordt na 20 minuten met 3-0 winnend afgesloten
door doelpunten van Merlijn en Luc.
Dat is een prettig begin!
Ook de tweede wedstrijd, tegen Buitenboys, kunnen we met veel strijd
winnend afsluiten: 2-0. De meegereisde toeschouwers en ook de coaches voelen dat er wat te halen valt.
Toch is de leiding er niet gerust op

Superheld Reyan
is klaar voor zijn
operatie
Reyan heeft al heel wat gevechten overwonnen. Ook
vandaag staat hem weer een zware operatie te wachten.
Hij kan dus wel wat extra heldenmoed gebruiken. Gelukkig
brengt Stip hem net op tijd zijn cape. Waardoor Reyan met
superkrachten de operatiekamer in gaat.

en daarom wordt er richting de derde wedstrijd door de coaches gehamerd op focus en discipline. Één
slechte wedstrijd kan je de kop kosten in een toernooi en dat is ons
al wat vaker overkomen dit jaar.
De derde wedstrijd is, ondanks de
speech van Jos en Herman, toch
niet best. Gelukkig wordt deze “hotseknots begonia” wedstrijd niet verloren. 0-0 wordt de stand tegen ’t
Gooi. Alles komt nu aan op de laatste wedstrijd. Tegen Zuidvogels, de
sterkste tegenstander van de poule, die ook op 7 punten staan. Een
overwinning betekent de eerste
plaats! De coaches zetten alles nog
eens op scherp en geven mee dat
er een hele grote beker klaar staat
voor de winnaar. Of het deze belofte is of gewoon het besef dat de vorige wedstrijd niet genoeg gebracht
werd is niet helemaal duidelijk maar
er werd de laatste wedstrijd door iedereen gestreden tot en met. En als
de strijd geleverd wordt zal je zien
dat het voetbal ook nog gaat lopen.
Met mooie combinaties en afstandschoten wordt de achterstand van
1-0 goedgemaakt. Zuidvogels wordt
uiteindelijk met 4-1 verslagen en
dat is dik verdiend..
Legmeervogels C4 is Toernooiwinnaar en dit geweldig leuke team
verlaat Huizen met een flinke beker.

Regio - Ruim een halfjaar geleden
vestigde FrankVanemanAutomotive
zich in Amsterdam en Hoofddorp
als de officiële merkdealer van onder andere: Fiat, Alfa-Romeo, Abarth en Fiat Professional. Nu zijn Fiat en Chrysler als sinds 2014 wereldwijd partners binnen Fiat Chrysler Automobiles. Niet vreemd dus
dat FrankVaneman Automotive per
1 juli in beide vestigingen ook verkoop en servicedealer van de merken Jeep en Dodge wordt. Aansprekende merken die zowel over
personenauto’s als hele robuuste
(RAM) bedrijfswagens beschikken.
Door daarin voor Dodge RAM nauw
samen te werken met de over Nederland verspreide vestigingen van
USCarDealer.nl, ontstaat er ook een
hecht landelijk sales- en servicenetwerk, waarbij FrankVanemanAutomotive de regio Amsterdam voor
de genoemde Amerikaanse merken
vertegenwoordigt.
Enthousiast
Frank Vaneman is enthousiast over
de uitbreiding. “Als dealerbedrijf
mogen wij terugkijken op een succesvol eerste halfjaar. Trouwe, maar
ook heel veel nieuwe klanten hebben ons bedrijf gevonden en maken gebruik van onze brede en op
de klant gerichte serviceverlening.
Bijkomend mooi voordeel waren
natuurlijk de interessante productvernieuwingen bij de door ons vertegenwoordigde merken. Mooi dat
kopers daarbij onze bedrijven het
vertrouwen geven om hun nieuwe
aankoop te doen en hun auto voor
onderhoud te brengen. Vanaf 1 juni
is men ook welkom voor onderhoud
aan de merken Jeep en Dodge. Legendarische merken met robuuste producten die wij graag aan onze portefeuille toevoegen. Inmiddels
hebben wij ook de eerste demonstratiemodellen van Dodge RAM
voor een proefrit beschikbaar.
Jeep
Jeep een merk met een historie van 75 jaar, waar wij momenteel passend op inspelen met fraaie
en rijk uitgevoerde actiemodellen.
Naast onderhoud aan Jeep, hebben wij ook enkele interessante
occasions staan. Met de zo mogelijk nog stoerdere Dodge RAM uit-

voeringen hopen wij vooral de grote groep ZZP-ers/ondernemers aan
te spreken. De modellen zijn er immers met enkele en dubbele cabines, hebben een dikke achtcilinder, doen het prima op LPG en bieden een hoog trekvermogen en veel
laadruimte. Daarbij zijn ze ook nog
eens bijtellingsvriendelijk. Een uitbreiding in ons assortiment waar wij
veel van verwachten. Zeker door de
genoemde samenwerking met US
CarDealer.nl. Met elkaar vormen wij
een hecht netwerk van strategisch
over het land verspreide bedrijven,
die net als wij zijn ingericht op een
optimale serviceverlening. Met elkaar kunnen wij beschikken over
de originele onderdelen, bieden fabrieksgarantie, hebben toegang

tot de officiële productdocumentatie en op maat geschoolde technici. Voor de eigenaren van deze auto’s dus een extra waarborg, wanneer zij voor het onderhoud en herstel bij ons dealerbedrijf langskomen. Daarbij bieden wij als FrankVanemanAutomotive deze services
zowel in Amsterdam als Hoofddorp
aan.“
Hij vervolgt: “Door de samenwerking met USCardealer.nl, kunnen
wij voor hen de regio Amsterdam
oppakken. Zoals gezegd is het een
logische toevoeging aan onze bestaande activiteiten en geeft het
toegang tot nieuwe markten. Samen
met ons enthousiaste team medewerkers kijken wij er naar uit om de
eerste klanten met hun Amerikaan-

Boete voor wildplasser
Uithoorn - In de Meerlaan troffen
agenten op 12 juni een wildplasser
aan. De persoon is aangesproken
op dit ongewenste gedrag en er is
proces-verbaal opgemaakt. De man

met de Poolse nationaliteit bleek bij
controle gezocht te worden in Polen. Hij moet daar nog een gevangenisstraf van 14 maanden uitzitten
en gaat uitgeleverd worden.

Auto-inbreker of -dief actief
Uithoorn - Op zondag 12 juni even
over half vijf in de middag kreeg de
politie een melding van een bewoner uit de Arthur van Schendellaan
dat gezien werd dat een onbekende
man in haar auto aan het kijken was
en probeerde de deuren te openen. De politie is direct poolshoogte
gaan nemen, maar de persoon was
al gevlogen. Er is nog in de wijk ge-

zocht, maar de mogelijke autodief of
inbreker is niet meer aangetroffen.
Het betreft een blanke man met een
gemillimeterd kapsel, mogelijk van
Oost-Europese afkomst. De man
reed op een blauwe mountainbike
en droeg een lichtgrijze tas op zijn
rug. Mogelijk zijn er meer getuigen.
Zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900-8844.

Oplichting in supermarkten
Uithoorn - Op dinsdag 7 juni zijn
twee supermarkten in het Centrum van Aalsmeer en Zijdelwaardplein in Uithoorn opgelicht door een
manspersoon die Lotto formulieren
aankocht.
Nadat de pintransacties afgebroken werden, bleek dat de man kans
had gezien om nieuwe formulieren
te wisselen voor andere exemplaren. Het betreft een blanke man met

licht gekleurd haar. Hij is ongeveer
1.80 meter lang en rond de 20 à 25
jaar oud. Hij had een zwart petje op
van het merk Nike, droeg een donkere joggingbroek, licht gekleurde
sportschoenen en beige jasje, kort
model. Mogelijk zijn er inwoners die
meer informatie over de oplichter
hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

