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VERMIST

Comfortabel
en efficiënt wonen

VOOR HET OFFICIËLE GEMEENTENIEUWS ZIE PAGINA 2 & 3
alles van dak tot kelder in één hand

Uithoorn - Als vermist opgegeven door zijn baas, is deze schildpadpoes met witte bef en tenen
op bijgaande foto. Cherie is de
naam van deze 7 jaar oude poes,
die wordt vermist vanaf de Gouwzee in Uithoorn. Wie het dier
heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming via tel. 0297-343618

aamheden
da&kwzoerkz
nnepanelen

Gratis badhanddoek

op=op

loodgieterswerk

A.s. zaterdag
een gratis
badhandoek bij
een autowasbeurt
(programma 1 of 2)

U ziet, tanken bij AVIA
Zijdelwaard loont!
H. Heyermanslaan 2

Uithoorn

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

sanitair

complete badkamer en toilet,
ook ergonomisch sanitair

verwcenatrrmaleing

complete
badkam
ers

Kerklaan 9
Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

dakwerkzaamheden

dakbedekking, dakpannen, looden zinkwerken, dakonderhoud,
hemelwaterafvoer

ADVERTEREN IN DE NIEUWE MEERBODE?
verwarming

installatie en onderhoud van
CV- en verwarmingsinstallaties

energiebesparende
maatregelen

En wéér is het ‘diamant’ in
Vinkeveen
Vinkeveen - Was er enkele weken
geleden sprake van een diamanten
huwelijk in de Kievitslaan, nu behaalden Arie van Bemmelen en zijn
vrouw Bep van Bemmelen-Hoogervorst op de Demmerik deze mijlpaal
in hun leven. Al eerder memoreerden wij dat de gemeente De Ronde
Venen rijk is aan dit soort huwelijksjuwele2n. Regelmatig wordt er melding van gemaakt. Dat is nog exclusief degenen die aangeven een bekendmaking in de media om uiteenlopende redenen niet op prijs
te stellen. Vanzelfsprekend is het de
oudere generatie die patent heeft op
zo’n lange huwelijkstraditie en dan
nog veelal in de traditionele dorpen.
Hoeveel jongeren van vandaag de
dag zullen dit ook halen, even afgezien van een noodzakelijke jarenlange (redelijk) goede gezondheid?

Maar goed, Arie en Bep van Bemmelen vierden op 10 juli het heugelijke feit dat zij 60 jaar met elkaar in
de echt waren verbonden. Voor de
kerk trouwden zij ruim een jaar later, op 28 juli 1954 in de R.-K. kerk
St. Antonius van Padua in De Hoef.
Juist daar omdat zij beiden uit De
Hoef afkomstig zijn. Arie werd daar
geboren op 9 juli 1928, Bep een half
jaar later op 19 december. Zij zaten
in De Hoef ook samen op school.
Uit het huwelijk werden twee zonen
en een dochter geboren. Zij smaken
het genoegen ‘opa en oma’ te zijn
voor vijf kleinkinderen.
Arie en Bep hebben elkaar ‘op de
fiets’ ontmoet toen zij na een dansavond met vrienden en vriendinnen
naar huis reden. “Toen was het donker en ik wist niet eens hoe hij er-

uit zag. Maar hij was wel aardig. We
zijn eigenlijk nooit meer van elkaar
af geweest. Op een half jaar na. Wij
hadden pas verkering en Arie werkte toen bij de Nederlandse Wegen
Maatschappij. Daarvoor moest hij
een poosje naar Ierland, maar we
zijn elkaar trouw gebleven en voordat je het weet ben je zestig jaar met
elkaar verder”, herinnert Bep zich
met de nodige humor. Verhuizen
deed de familie wel frequent. Eerst
werd op verschillende adressen gewoond in Mijdrecht, daarna op diverse locaties in Uithoorn. Een ervan
was een bedrijfswoning op het terrein van Transportbedrijf Van Seumeren dat toen in Uithoorn was gevestigd. Arie was daar Chef onderhoud voor het autopark.
vervolg elders in deze krant

zoals zonnepanelen, zonneboilers
en warmtepompen

loodgieterswerk

gas- en waterinstallaties,
rioleringswerken, hemelwater

overige

elektrawerk, schilderwerk, stucwerk, timmer- en aannemerswerk
regelen wij ook voor u!

Vosse Moderne Installatietechniek
Kerklaan 9 2101 HK Heemstede
telefoon
023 - 528 68 02
email
info@vosse.nl
internet
www.vosse.nl

VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT OP MET:
✆ 0297-581698 OF ✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@MEERBODE.NL
✉ VERKOOPUITHOORN@MEERBODE.NL

Openstelling nieuwe oprit
naar de A9
Regio - Vanaf morgen, donderdag 18 juli om 05.00 uur, is de nieuwe extra oprit naar de A9 richting
Utrecht bij Schiphol-Oost opengesteld voor al het autoverkeer. Vanaf dat moment is de hele noordelijke route van de nieuwe N201 voor al
het verkeer volledig in gebruik.
Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe, extra oprit naar de A9 richting Utrecht,
moet het autoverkeer over de flyover bij Schiphol-Oost rijden.
Alleen verkeer dat over de Fokkerweg richting de A9 rijdt, kan over de
fly-over rijden en zo zonder te stop-

pen rechtsaf slaan de nieuwe oprit
A9 op.
Routes
Verkeer dat over de Bosrandbrug
komt rijdt onder de fly-over door en
wordt naar de al bestaande oprit van
de A9 geleid. Ook het verkeer dat
vanaf de Poortstraat komt wordt naar
de al bestaande oprit van de A9 geleid. Verkeer vanaf de Brugstraat, kan
alleen naar de Bosrandbrug rijden
of over de Fokkerweg richting Oude
Meer. De opening van de afrit betekent dat het verkeer vanuit Aalsmeer,
Uithoorn en Schiphol-Rijk vlot en ongehinderd naar de A9 kan rijden.

WERK AAN
DE WEG!
JUlI MAANDACTIE
Voor alle thuisblijvers

21% BTW

VAN 22 JULI 05.00 UUR TOT 9 AUGUSTUS 20.00 UUR
AFSLUITING N201 VANAF DE KRUISING MET DE N212
TOT AAN DE VEENWEG

korting

op DE gEhElE voorrAAD
Op de elektrische apparaten
10% korting

In het kader van het groot onderhoud aan de Provincialeweg
N201 en de aanpassing van kruispunten, wordt het wegvak tussen de kruising met de N212 (ir. Enschedeweg) en de kruising met
de Veenweg in Mijdrecht voor alle verkeer afgesloten. Omleiding
voor doorgaand verkeer richting Uithoorn vice versa en bestemmingsverkeer is vanaf de A2 via de N201, N212 (ir. Enschedeweg),
Mijdrechtse dwarsweg en Veenweg richting Hofland en Uithoorn.
Waverveen v.v. is bereikbaar. Vanuit Waverveen kan men eventueel ook via de Cliffordweg en het Waverveensepad naar Liefkenshoek en terug rijden. De omleiding van en naar de A2 via de N212
en Kockengen (N401) blijft bestaan.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

Provincie
helpt de bijen
Lees in de provincie
Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Begrotingstekort door o.a. waardevermindering van de (bouw)grondexploitatie

Samen naar oplossingen zoeken

Oplopend begrotingstekort
bij gemeente Uithoorn
Uithoorn - De laatste raadsvergadering voor het zomerreces, op 4 juli, stond geheel in het teken van de
aanstaande gemeentelijke financiële
begroting 2014, in ambtelijke taal ook
wel ‘kadernota’ genoemd. Dit omdat
binnen afgesproken ‘kaderlijnen’ veranderingen in deze conceptbegroting
kunnen worden aangebracht om die
sluitend te maken. Voor de komende jaren zal dat voor zowel het college van B&W als de gemeenteraad
een hele klus worden. Bezuinigen
is weer het grote toverwoord. Maar
met hokus pokus pas kom je er niet.

De realiteit is dat als er niets gedaan
wordt in 2017 een begrotingstekort
zal zijn van 2,7 miljoen euro. Maar
ook de tussenliggende jaren kennen
een fors negatief saldo. Het jaar 2015
laat zelfs een tekort zien van 3,0 miljoen euro. Het college heeft intussen maatregelen genomen om dit op
voorhand terug te dringen. Daardoor
zijn de bedragen weliswaar minder,
maar nog altijd verontrustend negatief. Om te beginnen moet er voor
2014 een tekort van 0,810 miljoen
euro worden weggewerkt. Voor 2015
is dat 1,673 miljoen, in 2016 ‘slechts’

0,748 miljoen en voor 2017 zo’n 1,392
miljoen euro. Samen met de gemeenteraad heeft het college zich tot taak
gesteld de begrotingen in die jaren
‘sluitend’ te maken. Een hele opgave,
maar de raad stemde hiermee voltallig in en deed dat ook met de nu opgestelde kadernota. Tot de belangrijkste oorzaken van de tekorten behoren de uitwerking van het regeerakkoord in Den Haag en tekorten op
de grondexploitatie vanuit de jaarrekening 2012.
Lees verder elders in deze krant
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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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CO L O F O N

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131

N

T

E

N

I

E

U

W

S

Wist u dat de gemeente Uithoorn ook kantoorruimte verhuurt?

Gebouw De Hoeksteen ligt op een
zeer gunstige locatie op de hoek van
de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, vlakbij winkelcentrum Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt, reden
waarom hier bibliotheek Amstelland
is gevestigd. Het pand is ontworpen door de bekende architect Gerrit
Rietveld, dateert van 1965 en is opgenomen op de gemeentelijke mo-

numentenlijst. In gebouw De Hoeksteen is op de begane grond per direct 81 m² bruto vloeroppervlakte
(BVO) kantoorruimte te huur. Vanwege de indeling in diverse kamers
zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden, zoals 2 tweepersoonswerkkamers, spreekkamer, balie etc.. U
heeft de beschikking over een eigen toilet en een (kofﬁe)keuken. Per
1 oktober 2013 komt op de 2e eta-

ge circa 139 m² (BVO) kantoorruimte
voor verhuur beschikbaar met (kofﬁe)keuken en berging/kopieerruimte. Het betreft een grotendeels open
ruimte die vrij kan worden ingedeeld.
Op deze etage is een gedeeld toilet
aanwezig.
In overleg met de overige huurders
kan bovendien gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage aanwe-

zige gemeenschappelijke (vergader)
ruimte (opp. ± 45 m² BVO). Dit gebruik is inbegrepen in de huur. In het
gebouw is een lift aanwezig.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling
van de gemeente Uithoorn, rechtstreeks onder telefoonnummer 0297
– 513 273.

Start groot onderhoud N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen

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

In de zomerperiode vindt groot onderhoud plaats aan de N201 tussen
Amstelhoek (Tienboerenweg) en Vinkeveen (Herenweg) in opdracht van
de provincie Utrecht. Tussen 12 juli en 2 september werkt de aannemer 7
dagen per week en 24 uur per dag om de hinder voor het verkeer zo kort
mogelijk te laten zijn. Deze werkzaamheden kunnen van invloed zijn op
verkeer van en naar Uithoorn.
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats waarbij steeds een ander
weggedeelte op de schop gaat en wordt afgesloten om het werk te kunnen uitvoeren. De eerste fase begint op 12 juli.

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.

Werkzaamheden vanaf 12 juli 2013
Van 12 juli vanaf 20.00 uur tot 22 juli 05.00 uur is de N201 afgesloten vanaf de kruising N212 (Ir. Enschedeweg) tot de kruising met de Herenweg

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

Vinkeveen. Verkeer van en naar Waverveen wordt door verkeersregelaars naar de bestemming geleid.
Een kaartje met de locatie van deze wegafsluiting en de omleidingsroutes is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/n201
Werkzaamheden vanaf 22 juli 2013
Vanaf 22 juli 05.00 uur tot 9 augustus 20:00 uur is de N201 afgesloten
tussen de Veenweg en de kruising met de N212 (Ir. Enschedeweg).
Meer informatie en kaartjes omleidingsroutes
Op onze website www.uithoorn.nl vind u ook een overzicht van alle werkzaamheden en kaartjes voor omleidingsroutes. Voor actuele informatie
kunt u ons ook volgen op www.twitter.com/gem_uithoorn

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E 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 kunt u vinden in het 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.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.

Tijdelijk:
- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Poelweg 40-44 De
Kwakel. Ter inzage van 7 juni t/m 18 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel.
0297-513111.
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.:
0297-513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011,
2500 AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar
noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op
www.internetconsultatie.nl
- Actieplan Geluidsbelastingkaarten. Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus
2013. Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513111

-

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp,
Beroepsperiode vanaf 19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013. Inlichtingen
bij Ruimtelijke ontwikkeling, A. Stevens, 0297-513111
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepsperiode van 19 juli 2013 tot en met 29-08-2013. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Zijdelwaardplein. Beroepsperiode van
19 juli 2013 tot en met 29-08-2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, A.
Stevens, 0297-513111
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Dorpscentrum en vaststelling Beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade. Beroepsperiode 19
juli 2013 tot en met 29 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling,
A. Stevens, 0297-513111
Vaststelling beheersverordening Bedrijventerrein Noordwest, Inlichtingen bij
Ruimtelijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111
Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september. Contactpersoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111
Onttrekken van weg aan openbaarheid. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013. Info: de heer van de Pol, tel. 0297 513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Lepenlaan naast 47, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning met bijgebouw. Ontvangen 2 juli 2013

De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 1, 17, 31, 35 t/m 41, 81, 2, 6 t/m 20, 24, 26, 46, 50 en
Pastoor L. Pullenlaan 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van onderheid terrassen. Ontvangen 8 juli 2013
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Ringslang 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 2 juli 2013

Thamerdal
- Thamerlaan en Prins Bernardlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het
aanleggen van 2 voetgangersbruggen, het kappen van bomen en het realiseren van de aansluiting naar de Amsterdamseweg. Ontvangen 8 juli 2013
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 60, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel. Ontvangen 9 juli 2013
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
- Pastoor J. van Dijklaan 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras. Bezwaar: t/m 6 september 2013.
- Evenementenlaan, Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van het Polderfeest van 31 juli t/m 4 augustus 2013. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Maliekhadien voor het schenken van
zwakalcoholhoudende drank in de feesttent tijdens het Polderfeest van 31 juli
t/m 4 augustus 2013. Bezwaar t/m 12 augustus 2013
- Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de Kwakelse Kermis van 31 augustus t/m 3 september 2013. Onthefﬁng artikel 35 Dranken Horecawet aan de heer Maliekhadien voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank in de feesttent tijdens de Kwakelse Kermis van 31 juli t/m 3
september 2013. Bezwaar t/m 23 augustus 2013
- Vuurlijn 30, Vergunning aan U.T.C. Qui Vive voor het plaatsen van voorwerpen
op of aan de weg van 8 t/m 31 juli 2013 Bezwaar t/m 19 augustus 2013
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan U.T.C. Qui Vive voor het schenken van zwakalholhoudende drank van 12 t/m 18 augustus, 23 augustus t/m 1
september en van 6 t/m 15 september 2013. Bezwaar t/m 22 augustus 2013
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg / Molenlaan, Vergunning aan Waternet voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg van 15 t/m 31 juli 2013. Bezwaar t/m 23 augustus
2013
- Wiegerbruinlaan 4a, Vergunning aan Stichting Harley Weekend voor het organiseren van de All American Day op 21 juli 2013 van 12.00 tot 19.00 uur. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Nollen voor het schenken
van zwakalholhoudende drank tijdens de All American Day op 21 juli 2013 van
12.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 23 augustus 2013

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 22, Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Simply
Asian voor: het exploiteren van een horecabedrijf t/m 7 juli 2016, voor het
schenken van alcoholische drank. Bezwaar t/m 19 augustus 2013
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Dorpscentrum
- Stationstraat, Vergunning aan Dura Vermeer voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg van 5 t/m 30 augustus 2013. Bezwaar t/m 23 augustus
2013
- Willem Alexanderpoort 62, Tijdelijke vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Trattoria Mangia E Bevi voor: het exploiteren van een horecabedrijf t/m
9 oktober 2013, voor het schenken van alcoholische drank t/m 9 oktober 2013.
Bezwaar t/m 21 augustus 2013

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 2, Vergunning aan Openbare Basisschool De Kajuit voor het organiseren van een openingsfeest op 6 september 2013 van 16.00 tot 20.00 uur.
Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan Openbare Basisschool De Kajuit voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het openingsfeest op 6 september 2013 van 16.00 tot 20.00 uur. Bezwaar t/m 19 augustus
2013
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Stichting Harley Weekend voor het plaatsen van 20 tijdelijke
reclameborden om kenbaarheid te geven aan de All American Day op 21 juli
2013. Bezwaar t/m 19 augustus 2013
- Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het plaatsen van 10 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de Polderloop op 1 augustus 2013.
Bezwaar t/m 19 augustus 2013

Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 7, tijdelijke vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Bella Donna voor: het exploiteren van een horecabedrijf t/m 9 oktober
2013; voor het schenken van alcoholische drank t/m 9 oktober 2013;
Bezwaar t/m 21 augustus 2013
WIJZIGING VERORDENING WINKELTIJDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 1 juli 2013 de wijziging van de Verordening Winkeltijden 1996 in werking treedt. De wijziging betreft
een vrijstelling voor oa. snackbars, videotheken en ijswinkels om op zon- en feestdagen open te mogen zijn.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “HOOFDONTSLUITINGSROUTE OUDE DORP”.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 27 juni 2013
het bestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPThamerlaan-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
Met de omlegging van de N201 worden de Zijdelweg en de Amsterdamseweg de belangrijkste twee ontsluitingswegen van Uithoorn. Dit betekent dat vanuit het oogpunt
van doorstroming en verkeersveiligheid ingrepen nodig zijn in de bestaande verkeerscirculatie en weginfrastructuur in de directe omgeving. Op grond hiervan dienen ook
de Thamerlaan en Prins Bernardlaan opnieuw ingericht en aangesloten te worden op
de Amsterdamseweg. Om bovenstaande mogelijk te maken, is het bestemmingsplan
voor de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp vastgesteld.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn het gevolg van het
wijzigingen van het inrichtingsplan “herinrichting Thamerlaan & Pr. Bernhardlaan”
Hierbij is besloten om bij de Stationsstraat/Admiraal de Ruyterlaan/ Thamerlaan/Prins
Bernhardlaan geen rotonde aan te leggen. Door deze aanpassing is ook het bestemmingsplan gewijzigd. Naast de woning aan de Thamerlaan 14 wordt de bestemming
‘groen’ weer terugbracht ipv de bestemming ‘verkeer’ die in het ontwerp bestemmingsplan was aangebracht.
Terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen liggen met ingang van 19 juli 2013 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 (19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013)
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.

17 juLi 2013
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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, 17 juli 2013

VaststeLLinG GewijziGd bestemminGspLan fLOrahOLLand
LOcatie zuid.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 27 juni 2014
het bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPflorahollandzuid-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

bestemmingsplan
Het geldende bestemmingsplan voor Locatie Zuid (1993) is een globaal bestemmingsplan dat indertijd is opgesteld met het doel om een bedrijventerrein te realiseren voor bedrijven die aan de bloemenveiling zijn gerelateerd. In overleg tussen de
veiling en de gemeente is later besloten om kavels op Locatie Zuid te verkopen en de
bedrijven zelf de bedrijfsbebouwing te laten ontwikkelen. Om de ontwikkeling van de
kavels in goede banen te leiden, hebben de veiling en de gemeente in juni 1998 aanvullende kaders en uitgangspunten voor de kavels vastgelegd door middel van het
sluiten van een convenant. Bijna alle uitgegeven kavels op Locatie Zuid zijn inmiddels ontwikkeld op basis van deze kaders en uitgangspunten.

De gerealiseerde bebouwing en infrastructuur past binnen het geldende globale bestemmingsplan. De kaders van het geldende bestemmingsplan zijn daarbij niet gelijk aan de kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant. Het geldende bestemmingsplan is daardoor niet geschikt als actueel beheersplan. Omdat Locatie Zuid inmiddels grotendeels is ontwikkeld, is het wenselijk om voor Locatie Zuid
een nieuw bestemmingsplan op te stellen dat zal fungeren als actueel beheers- en
ontwikkelplan.
Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is om een actueel toetsingskader te vormen voor het beheer van Locatie Zuid, waarbij de gehanteerde kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant het uitgangspunt vormen. Tevens dient het
nieuwe bestemmingsplan een toetsingskader te vormen voor de ontwikkelingen in
de entreezone en de strook tussen het vrachtwagenparkeerterrein en de Randweg.
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijziging van het plan heeft betrekking op een hoogtemaat die abusievelijk niet op
de verbeelding was opgenomen. Dit is aangepast. De andere wijziging heeft betrekking op de mogelijkheden binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein-Uit te werken’. De
eis dat nieuwbouw een minimale hoogte van acht meter moet hebben, is gewijzigd
in een voorwaarde dat wordt gestreefd naar een minimale bouwhoogte van 8 meter.
Dit om zo tot een stedenbouwkundig aanvaardbaar beeld te komen. Dit betekent dat,
mits gemotiveerd, afgeweken kan worden van de minimale bouwhoogte. Meer informatie hierover is te vinden in de Nota zienswijzen.
terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota ambtelijke wijziging liggen met ingang van 19 juli 2013 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 (19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013)
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, 17 juli 2013

VaststeLLinG GewijziGd bestemminGspLan “zijdeLwaardpLein”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 27 juni 2013 het bestemmingsplan “Zijdelwaardplein” als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPZijdelwaardplein-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
bestemmingsplan
Het winkelcentrum Zijdelwaardplein wordt vanaf 2013 geherstructureerd. Het win-

kelcentrum wordt groter met nog betere voorzieningen. Deze herstructurering vindt
plaats in opdracht van Delta Lloyd als eigenaar van het winkelcentrum. Als gevolg van
deze herstructurering moeten tevens aanpassingen plaatsvinden in de buitenruimte
rondom het winkelcentrum. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Uithoorn. Als
gevolg van de herstructurering van het winkelcentrum en de aanpassingen in de buitenruimte dient het bestaande bestemmingsplan voor dit gebied te worden aangepast. Het bestemmingsplan Zijdelwaardplein omvat de juridisch planologische regeling om dit mogelijk te maken.

wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn het gevolg van het
wijzigingen van het inrichtingsplan. Het gaat hierbij om aanpassing van het parkeerterrein en aanpassing van de onderdoorgang ter hoogte van het complex van de seniorenwoningen. Deze aanpassingen aan het bestemmingsplan zijn ten gunste van
de omwonende. De andere aanpassing heeft te maken met verandering van regelgeving. Dit heeft verder geen inhoudelijk consequentie.
terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen liggen met ingang van 19 juli 2013 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 (19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013)
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, 17 juli 2013

VaststeLLinG GewijziGd bestemminGspLan “dOrscentrum”
en VaststeLLinG beeLdkwaLiteitspLan dOrpsstraat, marktpLein en wiLheLminakade.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 27 juni 2013 het
bestemmingsplan “Dorpscentrum” als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.
BPDorpscentrumVG01 gewijzigd heeft vastgesteld. Op diezelfde datum heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan “Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade”
vastgesteld, wat tevens onderdeel gaat uitmaken van de Welstandsnota.

bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Dorpscentrum wordt geactualiseerd om te voldoen aan de huidige normen en eisen, waarbij wordt voldaan aan de wettelijke actualiseringsverplichting. Naast deze wettelijke actualiseringsverplichting maakt het bestemmingsplan een
aantal ontwikkelingen mogelijk:
- Vergroten bouwhoogte en te bebouwen oppervlakte percelen Dorpsstraat,
Marktplein en Wilhelminakade
- Uitbreiding bestemming ‘Centrum’
- Mogelijkheden voorzieningen op de eerste verdieping bij beeldbepalende gebouwen
- Uitbreiding bierbrouwerij de Schans
- Uitbreiding bouwvlak Thamerlaan 14
Deze ontwikkelingen zijn in lijn met eerder vastgestelde beleidsdocumenten, zoals
de Structuurvisie, Beeldkwaliteitskader Dorpscentrum en het Masterplan. In deze beleidsdocumenten is het algemene uitgangspunt om het historisch beeld binnen het
dorpse karakter te versterken met ruimte voor vernieuwing. De ontwikkelingen voldoen daarnaast aan het uitgangspunt van het Masterplan om meer ruimte te bieden
aan winkels, woningen, watersport- en horecabedrijven en dienstverlening.
beeldkwaliteitsplan dorpsstraat, marktplein en wilhelminakade
Om het vergroten van de bouwhoogte en de te bebouwen oppervlakte voor de percelen Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade mogelijk te maken, is het wenselijk
om de gewenste beeldkwaliteit voor dit deel van het Dorpscentrum te bewaken. Het
beeldkwaliteitsplan wordt daarom toetsingskader voor de welstand en maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Eén zienswijze betreft een inhoudelijke aanpassing in het bestemmingsplan. Het gaat
daarbij om het perceel van Burgemeester van Meetelenstraat 15. Hierbij is de bestemming op het perceel aangepast naar de huidige situatie. In het bestemmingsplan zijn
verder nog een aantal ambtelijke wijzingen doorgevoerd. Eén van de wijzigingen betreft het opnemen van de beschermingszone van de waterkeringen. Daarnaast is
naar aanleiding van het advies van WZNH, adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit een aantal aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben met de cultuurhis-
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Groep 8 Julianaschool
neemt afscheid met
de musical ‘Cash’
Regio – Dinsdag 9 juli nam
de groep achters van de Julianaschool afscheid van hun
school met een musical: ’s ochtends voor alle kinderen van de
school en ‘s avonds voor hun
ouders en andere genodigden.
De avond werd geopend door
de directeur, waarna gelijk gestart werd met de musical
‘Cash’! De kinderen speelden
geweldig en iedereen genoot
ervan!
De musical ‘Cash’ gaat over
een filiaal van Euro-bankiers,
een grote, belangrijke maar
oersaaie bank. Het hoofdkantoor is zeer tevreden, want er
wordt veel geld verdiend. Dan
slaat de griep toe. Vanwege personeelstekort wordt uitzendbureau ‘Druk’in de arm

genomen. De medewerkers
van dit bureau veranderen het
filiaal in no-time in een grote, vrolijke, gezellige bank. Het
draait nu niet langer (alleen
maar) om geld, maar vooral om
klantvriendelijkheid en service.
Er zijn nog meer uitdagingen:
oplichters die proberen de
bank geld afhandig te maken,
een zwerver Rick Rijk en een
uitvinder Lex, die een lening
voor zijn uitvindingen wil.
Lukt het iedereen om de problemen het hoofd te bieden???
Cadeau
Na de musical boden de kinderen van groep 8 de school
hun cadeau aan. Mooie nieuwe mokken, een dienblad en
een prachtige koektrommel. En
toen was het pauze en kon ie-

dereen even genieten van een
kopje koffie of iets dergelijks.
Na de pauze werd een compilatie van het schoolkamp bekeken en werden de kinderen
toegezongen door alle leden
van de ouderraad en alle leerkrachten. Namens het bestuur
sprak Gert van Kreuningen nog
enkele woorden waarin hij de
kinderen meegaf om regelmatig uit de Bijbel te lezen.
De juffen spraken nog een
persoonlijk afscheidswoordje
en namens de ouderraad gaf
Marijke Verkaik een prachtig
afscheidsboek als herinnering
mee. Hierna eindigde Gert met
een dankgebed.
Zo ging iedereen voldaan
naar huis na een prachtige afscheidsavond!

torische waarden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Nota zienswijzen.

terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad, de Nota zienswijzen en het
beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 19 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast ligt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek, alsmede in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpstraat 15 te Uithoorn, geopend op dinsdag tot en met
vrijdag van 13:00 – 17:00 uur.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013)
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.
Overeenkomstig artikel 8.2 Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden
ingesteld tegen het beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade.

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, 17 juli 2013

VaststeLLinG beheersVerOrdeninG “bedrijVenterrein
nOOrdwest”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken ingevolge artikel
3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 2013 de beheersverordening ‘Bedrijventerrein Noordwest’, als vervat in planidentificatienummer NL.IMRO.0451.BVBedrijfNW-VG01 heeft vastgesteld.

toelichting
Om te voldoen aan de wettelijke actualiseringsverplichting heeft de gemeenteraad de
beheersverordening vastgesteld als overbrugging tot dat het bestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest inwerking is getreden. Na inwerkingtreding van de beheersverordening, vervalt het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn voor zover het
op dat gebied betrekking heeft.

Een beheersverordening is juridisch gezien gelijk aan een bestemmingsplan. De beheersverordening is bedoeld om de bestaande situatie vast te leggen en kan in plaats
van een bestemmingsplan worden opgesteld. Het is bedoeld voor gebieden waarvoor
geen grootschalige ontwikkelingen voorzien zijn voor de looptijd van de beheersverordening. De beheersverordening biedt het kader waaraan onder andere bouwaanvragen worden getoetst en vormt de basis waarop de gemeente handhavend kan optreden. Het kan voorkomen dat een ontwikkeling gewenst is die niet in overeenstemming is met de beheersverordening. In zo een geval kan met een buitenplanse afwijking worden afgeweken van de beheersverordening.
begrenzing gebied beheersverordening
Het plangebied van de beheersverordening wordt door de Amsterdamseweg, de Hollandsedijk, Johan Enschedeweg, Anton Philipsweg, Weigerbruinlaan, Thamerweg
en de busbaan. Voorliggende beheersverordening heeft geen betrekking op het deel
waar het voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein op van toepassing is.

Voor wat betreft de ondergrond van de verbeelding is van belang dat deze is ontleend
aan de GrootschaligeBasiskaart Nederland d.d. 15-01-2013.

inwerkingtreding
De beheersverordening “Bedrijventerrein Noordwest” treedt in werking op de dag na
deze bekendmaking. Vanaf deze dag is de beheersverordening digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen de vaststelling van de beheersverordening kan geen bezwaar en/of beroep
worden ingediend.
Uithoorn, 17 juli 2013

Onttrekken Van weG aan Openbaarheid

Op 27 juni 2013 heeft de raad besloten om de verbindingsweg tussen de Prins Bernhardlaan en de Thamerlaan, ter hoogte van de aansluiting van de Koningin Julianalaan, te onttrekken aan het openbaar verkeer, op grond van artikel 9, lid 1 van de
Wegenwet, ten behoeve van de realisatie van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp
(Rechte Variant).
Het besluit ligt tot en met 28 augustus 2013 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.
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INFORMATIEF
DE RONDE vENEN
DokteRsDIensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DIeRenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DIeRenARtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146
stIchtIng thUIs steRVen
De RonDe Venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

BRAnDweeR & poLItIe
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAchtoffeRhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stIchtIng RechtswInkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
stIchtIng De BAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
psychoLogIsche
hULpVeRLenIng
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres:
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zoRg & zwAngeRschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

Mijmeringen

Kampeer-top 50
1. Heel vlug met elkaar de vouwwagen
op kunnen zetten 2. wakker worden van
het gefluit van de vogeltjes 3. de geur van
zonnebrand op mijn huid 4. vuurvliegjes spotten in de nacht 5. in
mijn pyjamashirt ongegeneerd over de camping naar de wc toe lopen 6. de kinderen vriendjes zien maken op een camping 7. genieten
van een goed boek 8. elke dag de bbq aan, al was het alleen maar
voor die geur 9. dj spelen in de auto en alle foute liedjes van de jaren 90 laten horen en luidkeels mee zingen 10. schommelen in elk
speeltuintje 11. alle dagen op slippers lopen 12. buiten ontbijten met
elkaar 13. hele dag niksen 14. in elke stad op een mooi terras lunchen 15. voorlezen aan de jongens 16. een vakantieschriftje bijhouden 17. elke avond diep in mijn slaapzak kruipen en hopen dat ik ‘s
nachts wakker word om naar de wc te gaan en dan sterren kan kijken 18. mensen kijken vooral als ze nog een tent moeten opzetten
19. de buitenlucht en bosgeur opsnuiven 20. blij zijn met schoon sanitair 21. leuke gesprekken met vreemde mensen 22. me niet storen
aan troep in de tent 23. altijd buiten zijn 24. vlinders zien 25. roofvogels in de lucht bewonderen 26. jeu de boulen met zijn allen 27. badmintonwedstrijden in de schemering 28. campings uitzoeken op de
eis of er een pingpongtafel is 29. een kwartier wachten tot het water kookt en dan genieten van een oploskoffie 30. ongestoord buiten zijn 31. manlief uitlachen omdat hij vergeet de wijn in te schenken na het ontkurken (en de wijn terug in de coolbox stopt) 32. hout
sprokkelen en ‘s avonds een kampvuur maken 33. de jongens enthousiast de campingbuurtjes zien uitnodigen voor het kampvuur
34. met je slippers door een bergbeekje heen banjeren 35. met je
jongste zoon onder de douche en maar blijven kletsen over het verschil tussen een mannenlijf en een vrouwenlijf 36. spelen met de
puppy van de vriendjes van de kids 37. ‘s nachts inderdaad eruit
moeten en dan de Melkweg zien 38. het vooruitzicht om nog meer
leuke campings te bezoeken (gaan we al verder?) 39. langzamerhand de jongens gewoon in hun vieze goed laten lopen, ik doe niet
aan wassen op de camping 40. griezelverhalen bedenken en vertellen bij de donkere bosrand 41. elke morgen vrolijk Gute morgen
wensen aan iedereen 42. met mijn laptop buiten voor de tent stukjes tikken 43. elke avond alle zwarte voeten schoon schrobben 44.
bloemetjes plukken en drogen voor het vakantieschriftje 45. zoonlief die vraagt ‘mag ik slapen?’ en prompt in slaap valt in de auto 46.
een grote watermeloen kopen en geen groot mes hebben om mee
te snijden 47. genieten van de schemering die invalt terwijl je nog
steeds in je korte broek rondloopt 48. maar 1x per dag in de spiegel
kijken en wallen zien verdwijnen terwijl de bruine kleur langzaam
opdoemt 49. je boeltje zo in kunnen pakken en verder trekken 50.
genieten van alle luxe als je weer thuis bent!

INFORMATIEF
INFORMATIEF
uIThOORN
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel,
APotHeek
Mw. drs. C. de Klerk, gezondApotheek Thamer Heijmanslaan 5 heidszorgpsycholoog (BIG gereUithoorn, tel. 0297-562851
gistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Apotheek Boogaard Amstelplein
06-44222810; psychoprakt@
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
DierenHULP
Psychologische Zorg
Dierenambulance, tel: 06Mw. drs. FMP van Dijk,
53315557.
Aanmelding: 088-5808000
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

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

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

De Blauwe Muis luidt de
vakantie in met slaapfeestje
Regio - De vakantie van Skon basisschool De Blauwe Muis in Mijdrecht
werd in de nacht van vrijdag op zaterdag jl. ingeluid door een groep
kinderen met een slaapfeestje. Om
zeven uur waren alle kinderen aanwezig. Er moest gelijk gewerkt worden. Alle luchtbedden werden opgeblazen en vervolgens zochten de
kids er een goed plekje voor. Hierna volgde een spannende bingo,
er werd geknutseld, een film bekeken en de kids speelden zelfs nog in
het donker verstoppertje in het Wic-

kelhofpark. Om half twaalf ging iedereen naar bed, maar zoals te verwachten was, duurde het lang voordat alle oogjes dicht waren.
De volgende ochtend waren de leidsters om zeven uur wakker maar de
kinderen niet: zij kwamen netjes om
half acht uit hun bed. Er is gezamenlijk ontbeten en toen waren de
vaders en moeders er alweer. Het
was een reuzegezellig slaapfeestje
en een goed begin van de zomervakantie voor de kinderen van Skon
basisschool De Blauwe Muis!

Zomerpodium in het
Zwanenpark in Vinkeveen
Regio – ‘Binnenste-Buiten’ -verhalen organiseert tijdens de zomermaanden in het Zwanenpark achter het winkelcentrum aan de Plevierenlaan in Vinkeveen een klein
en intiem zomerpodium met verhalenvertellers en musici.
Op vrijdagavond 19 juli zal het tweede Zomerpodium plaatsvinden. U
kunt van ca 20.15 uur tot 22.00 uur
genieten van het zomerpodium ‘Onder de Linden’. Zacht lispelen de
lichtgroene blaadjes van de linden
en de avondzon strijkt over het gras
en de paden. Een rustige, warme
zomeravond daalt neer op het Zwanenpark in Vinkeveen. In de verte
blaft een hond, een vogel laat nog
even zijn lied horen als afscheid van
een mooie dag. Terwijl de klok van
de grote kerk net achten heeft geslagen verzamelen mensen van allerlei pluimage zich onder de lindebomen op het gras: een plaid, een
oude kampeerstoel, een krukje…
even sist een dop van een koffiekan
of wordt een kurk van een fles ge-

trokken: hier, onder de linden begint
voor het 3e jaar het Zomerpodium
! Een plek vol aandacht, vol verhalen, vol muziek, vol passie, vol wijsheid… er is plaats voor u, voor jou !
Kom en proef…
Elza Vis van Binnenste-Buiten ontvangt de gastvertellers Esther Kornalijnslijper en Melanie Plag.
De toegang is gratis. Een gift wordt
zeer op prijs gesteld.
En ? Is het weer wat twijfelachtig:
kom toch ! Er is een slechtweerlocatie ‘om de hoek’ !
En kunt u deze avond niet komen?
Op 16 augustus is de derde en laatste zomerpodiumavond. Het is de
bedoeling dat u zelf uw zitplaats
meeneemt, evenals uw drankje, koffie of sapje. Op 28 juni zijn er gastvertellers en Elza Vis vertelt zelf. De
muzikale intermezzo’s zijn in handen van de muzikale verhalenverteller Marin Millenaar. Kom samen met
hen genieten.
Info: elza@binnenste-buitenverhalen.nl, tel. 0297-261316 of tel. 0623150498.

Zomerexpositie in Zuwe
gezondheidscentrum
Mijdrecht – De permanente expositie van Atelier de Kromme
Mijdrecht in het Zuwe Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg 1-3
in Mijdrecht is weer vernieuwd. De
expositie biedt een gevarieerd overzicht van het werk van de leden van
het atelier. Het werk van een tweetal
leden staat centraal. De kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00
en 16.00 te bekijken. De zomerexpositie duurt tot half oktober. De schilderijen zijn te koop In de expositie is
een centrale plaats ingeruimd voor
het werk van Ria Blommaert-van
Haarlem en Lia Buurman-Harmsen,
die beiden met een vijftiental werken zijn vertegenwoordigd.
Ria Blommaert is in 1987 met schilderen begonnen en volgt vanaf
1988 lessen bij Atelier De Kromme
Mijdrecht. Haar passie voor landschappen en bloemen bracht ze
mee uit de Bollenstreek, waar ze opgroeide. De laatste jaren legt ze zich
meer toe op abstract en realistisch
werk met acryl.
Lia Buurman begon haar artistieke ontwikkeling vanaf 1974 bij de
bekende Mijdrechtse kunstschilder Coen van Os. Na acht jaar stapte ze over naar Atelier De Kromme
Mijdrecht, waar ze lessen volgt in
verschillende technieken.
Naast de twee hoofdexposanten is
er werk te zien van Dorry de Roever
en Lida Reurings.
Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) is een vereniging van ama-

teurkunstenaars. AKM verzorgt cursussen en workshops onder deskundige leiding van professionele kunstenaars. Dagelijks wordt er
zowel gedurende de ochtenden,
de middagen als ook ’s avonds gewerkt in het atelier dat gevestigd is
in schoolgebouw De Hoeksteen aan
de Eendracht 6 in Mijdrecht.
Er is weer plaats voor nieuwe leden.
Meer informatie over de activiteiten
van AKM vindt men op de site www.
atelierdekrommemijdrecht.nl. Daar
kan men ook terecht voor informatie
over het lidmaatschap en het cursusprogramma dat eind augustus
weer van start gaat. Op woensdagen vrijdagmiddag zijn er lessen voor
junioren.

Te gekke vakantiebijbelweek
Is uw huisdier zoek? in Waverveen
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Ze heeft
littekenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart.
Ze heet Yoshi en is ca. 3 jaar oud.
- Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse boskat. De kat heeft
een dikke rode staart en slank postuur. Katie is 1,5 jaar oud en
heeft momenteel een nestje met kittens.
- Uithoorn, Slauwershof: Donkere cyperse gecastreerde kater van 7
jaar. Hij heet Spike.
- Uithoorn, Gouwzee: Schilpadpoes. Ze is heel slank en staat hoog op
de poten, heeft een wit kinnetje, witte bef en tenen. Zij is 7 jaar oud.
- Mijdrecht, Dukaat: Cyperse 2 jaar oude kat met licht grijze streepjes.
Gevonden:
- Uithoorn, Prinses Beatrixlaan: Grijs met witte ongecastreerde kater
met halsband met half kokertje.
- Wilnis, Burgemeester Voogtlaan: Rottweiler met zwarte band.
- Uithoorn, omgeving Melde: valkparkiet.
- Uithoorn, Amstelstraat: Rood cyperse kat met 4 witte poten en bef.
- Uithoorn, Admiraal Tromplaan: Rode magere kat.
- De Kwakel, Begraafplaats: Zwarte, magere poes met groene ogen.

Regio – Een te gekke vakantiebijbelweek in Waverveen! Ben jij ook
er ook bij geweest?
Wat was het leuk. Vrijdagavond was
er de buurtontmoeting en je kon er
zelfs lekker eten. Zaterdagochtend
kwamen de kinderen het plein op
naar de witte tent want dáár ging
het plaatsvinden. De Vakantiebijbelochtend waar de muziek al klonk
van de muziekgroep, de vertelster

die sprak over Abraham die op reis
ging. Het spel dat zich op het plein
afspeelde en niet te vergeten: met
elkaar creatief bezig zijn. De kids
hebben met veel plezier een koffer
en een wegwijzer geknutseld.
Ieder ging blij, na nog pannenkoeken te hebben gegeten, weer naar
huis met een gevulde knapzak met
lekkers voor als je zelf op reis gaat.

Bram Hartman overhandigt een van de zes reuzenschilderijen aan de
voorzitter van het Feestcomité De Kwakel, Albert Blommestijn.

Reuzenschilderijen
in De Kwakel
Regio - Het is al weer een tijdje geleden, maar het Feestcomité
van De Kwakel heeft ook dit jaar
weer een mooie Koninginnedag
georganiseerd.
Omdat dit een heel speciaal jaar
was, met de kroning van Koning
Willem Alexander, had het comité in samenwerking met Studio
Bram Bam een extra activiteit georganiseerd.
Zes heel grote schilderijen – door
Studio Bram Bam ontworpen –
werden door de inwoners van De
Kwakel geschilderd.
Jong en oud konden een penseel pakken en een deel van een
schilderij verven. Aan het eind

van de feestelijke dag stonden er
zes prachtige kunstwerken. Deze werden op de bekende Kwakelse wijze geveild en brachten
1.850,00 euro op. De netto opbrengst gaat naar Scoutingvereniging St. Joannes De Kwakel.
De schilderijen zijn gekocht door
Eugene Bleekemolen, Driek van
Rijn, Lydia Vlasman, Klaas Kleijn
en Rian van der Veldt en worden
binnenkort bij de eigenaren afgeleverd.
Na de finishing touch door Studio Bram Bam werden de doeken
tijdens de bijeenkomst van Kwakelse Ondernemersvereniging op
woensdag 10 juli overhandigd
aan Albert Blommestijn van het
Feestcomité.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl
openinGstijden
GemeenteHuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
afValbRenGstations
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen
gesloten.
seRVicepunt Wonen,
WelZijn en ZoRG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

Gemeentelijke bekendmakinGen
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.
aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

mijdrecht
Prinses Margrietlaan
22A

Wijzigen van een gevel

- Bouwen

W-2013-0383

12-7-2013

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VooRnemen tot VeRleninG omGeVinGsVeRGunninG uitGebReide pRoceduRe
Met ingang van 19 juli 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage,
de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam
mijdrecht
A.C. Verhoefweg 2

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

Verbouwen van de boerderij
(realiseren appartement) voor
een periode van 5 jaar

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming

W-2013-0285

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

- Bouwen

W-2013-0306

11-7-2013

Bouwen van een rundveestal
van de woning

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2013-0268

10-7-2013

- Bouwen

W-2013-0273

11-7-2013

Rendementsweg 10c

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak
Vestigen van een bijeenkomstfunctie (muziekschool)

W-2013-0189

8-7-2013

Rozenobel 18

Realiseren van een uitbouw aan
de achterzijde van de woning

W-2013-0217

10-7-2013

Viergang 38

Het realiseren van een opbouw

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)
- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)
- Bouwen

W-2013-0307

11-7-2013

- Bouwen
- Bouwen

W-2013-0197
W-2013-0239

10-7-2013
4-7-2013

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)
- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming
- Bouwen

W-2013-0322

5-7-2013

W-2013-0182

3-7-2013

W-2013-0202

10-7-2013

- Bouwen

W-2013-0296

5-7-2013

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2013-0214

10-7-2013

amstelhoek
Tymon van Hiltenstraat 5 Het uitbreiden van de woning
de Hoef
Kromme Mijdrecht 18

mijdrecht
Koraal 2

Vinkeveen
Achterbos 58
Baambrugse Zuwe 147
Donkereind 50
Groenlandse kade 51A
Loopveltweg 96
Wilnis
Burgemeester
Padmosweg 147
Timotheegras 2

Realiseren van een bijgebouw
Uitbreiden van Wasserij
De Plassen
Realiseren van een erker aan de
voorzijde van de woning en
diverse interne verbouwingen
Realiseren van een veranda
Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak
Vernieuwen van een
werktuigenberging
Realiseren van een dakopbouw
op de garage

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VaststellinG uitWeRkinGsplan ‘fase 1a WesteRHeul iV’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening en afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht
bekend, dat zij op 9 juli 2013 het uitwerkingsplan ‘fase 1a Westerheul IV’ hebben vastgesteld.
uitwerkingsplan
Westerheul IV is een toekomstige woonwijk gelegen in Vinkeveen en wordt begrensd door de weg Voorbancken, Mijdrechtsedwarsweg, bedrijventerrein Voorbancken en de oude spoordijk. Het onherroepelijke bestemmingsplan ‘Westerheul IV’ kent aan het plangebied van dit nieuwbouwproject de uit te werken bestemming
woondoeleinden toe. Met het vastgestelde uitwerkingsplan wordt invulling gegeven aan een deel van de
benodigde uitwerking en wordt de bouw van 26 afbouwwoningen mogelijk gemaakt.
ter inzage
- Het uitwerkingsplan is eenvoudig te downloaden via www.derondevenen.nl onder Bekendmakingen.
- De papieren versie van het uitwerkingsplan is in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van
het gemeentehuis, de openingstijden zijn: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur via T. 0297 29 16 16.
Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt ter inzage van 19 juli tot en met 29 augustus 2013.
beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag tegen het genomen besluit tot vaststelling door:
- een belanghebbende die op tijd een zienswijze bij het college heeft ingediend tegen het uitwerkingsplan;
- een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze heeft ingediend;
Voor het instellen van beroep is een griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak
op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een
verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding van het besluit. Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.
VeRkeeRsbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen verkeersbesluiten hebben genomen.
Deze besluiten betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van
Vossestaart 1, 3648 HP Wilnis.
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats tegenover Rietveld 2b, 3641
ES Mijdrecht.
Deze besluiten liggen vanaf donderdag 18 juli 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
bezwaar
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener,
de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden
ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
Wet milieubeHeeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
- Multifill B.V. voor het oprichten van een hal voor de opslag van verpakkingsmaterialen, op het adres Nijverheidsweg 25, 3641 RP in Mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg
66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt
of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van
team A&D van de Omgevingsdienst, T. 0346 26 06 00.

1 DAG wERKEn
1 DAG bijKomEn
EEn niErpatiënt moEt Er vEEl voor ovEr hEbbEn om EEn bEEtjE
normaal tE lEvEn. Ze was 14 toen bij haar een nierziekte werd ontdekt.
Inmiddels is Charlotte Trieschnigg 35 en na twee niertransplantaties moet ze nu
opnieuw dialyseren. Dit is voor haar de enige manier om in leven te blijven. De
Nierstichting zet alles op alles om nierpatiënten een betere kwaliteit van leven te
geven en nierziekten te voorkomen. Dat kunnen we echter niet alleen.

Wat hEEft u ovEr voor EEn niErpatiënt? StEun onS!
KijK Wat u Kunt doEn op niErStichting.nl
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‘Bijen zijn belangrijk voor
de biodiversiteit’
“Bijen zijn nuttige dieren. Ze zorgen voor bevruchting
in de fruitteelt en zijn belangrijk voor de biodiversiteit
in een gebied. Op de volkstuin in Utrecht, waar ik imker
ben van zes bijenkasten, zijn ze erg blij met de bijen.
Vergis je niet, een bijenvolk heeft een actieradius van
drie kilometer. Dus één kast kan al een flink verschil
maken. De bijen hebben het echter moeilijk.
Bijensterfte is een wereldwijd probleem. Einstein zei
ooit: ‘Als de bij uitsterft, volgt de mens binnen vier
jaar.’ Dat lijkt me wat overdreven, maar het toont wel
het belang van de bij aan. De Bijenvereniging Utrecht
probeert zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren
voor bijen en imkeren. Ik juich het dan ook van harte toe
dat de provincie Utrecht extra aandacht besteedt aan
het welzijn van de bijen door haar bermbeleid aan te
passen.”
Rob Veeneklaas
Voorzitter Bijenhoudersvereniging Utrecht e.o.

Bermbloemen helpen Utrechtse bijen
Bijen zijn belangrijk voor
de ecologische waarden in
de provincie Utrecht. Want
met meer bijen, neemt ook
de biodiversiteit toe. Helaas
is bijensterfte een groot
– wereldwijd – probleem.
Om het de Utrechtse bijen
iets makkelijker te maken,
neemt de provincie de
komende tijd een aantal

bijvriendelijke maatregelen.
Zo wordt sinds vorige week
bij wegwerkzaamheden extra
aandacht besteed aan de
bermen langs de provinciale
wegen. We zorgen er voor dat
de bermen die bij geplande
werkzaamheden op de schop
gaan, worden ingezaaid met
bloemen die zorgen dat het
voor de bijen goed toeven is.

PS
‘Gebruik geen gif
rondom het huis’

GS
‘Bijen zijn ook
belangrijk voor onze
economie’

Daarbij is voor zogenaamde
‘exotische’ bloemen gekozen,
oftewel bloemen die van
nature niet in Nederland
voorkomen. Omdat deze
zich niet voortplanten met
de inheemse flora, wordt
geen inbreuk gedaan op de
ecologische waarden die
kenmerkend zijn voor onze
regio.

Er wordt deze zomer
begonnen met het inzaaien,
wat betekent dat de bloemen
pas volgend jaar de kop
opsteken en voor het gewenste
effect kunnen zorgen.
De maatregel is genomen
naar aanleiding van een
initiatief van de ProvincialeStatenfracties van VVD en de
Partij voor de Dieren.

“De massale bijensterfte is verontrustend, want
bijen staan aan de basis van onze voedselproductie.
De bestuiving van fruitbomen is daarvan het meest
duidelijke voorbeeld. De economische waarde van
bestuiving door bijen van landbouwgewassen in
Nederland wordt geschat op € 1,1 miljard per jaar.
Bijen zijn ook heel belangrijk voor natuurbehoud: 80%
van de plantensoorten is afhankelijk van insecten voor
bestuiving. De oorzaak van de bijensterfte lijkt te zitten
in meerdere factoren, zoals voedseltekort door de
terugloop in biodiversiteit van planten, de verspreiding
“Bijen bestuiven meer dan zeventig procent van
onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en
groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het
ecosysteem, maar ook voor onze economie. Op veel
fronten wordt er daarom gewerkt om de bijensterfte
tegen te gaan. Onze voltallige Provinciale Staten hebben
een motie aangenomen om ook ons als provincie - daar
waar wij dat kunnen - in te zetten voor de bijen. Dit doen
we bijvoorbeeld in het nieuwe natuurbeleid, waarin wij
grondeigenaren en agrariërs vragen rekening te houden
met de bijen. Wat we anderen vragen, moeten we

In de provincie is een uitgave van de
provincie Utrecht.
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet
alleen, maar samen met onze partners,
gemeenten, bedrijven en inwoners.
Lees ons hele verhaal op:
www.provincie-utrecht.nl/vertelt.

van de varroamijt die bijenziekten overdraagt, het
verdwijnen van nestgelegenheid en het gebruik van
een voor bijen ongekend giftige nieuwe categorie van
insecticiden. Ik roep mensen dan ook op om in ieder
geval zelf geen gif te gebruiken rondom het huis.”
Willem van der Steeg, Statenlid Partij voor de Dieren
De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en
controleren Gedeputeerde Staten.

natuurlijk zelf ook doen. Door het zaaien meteen te doen
als de weg toch op de schop gaat, kunnen wij de bijen
helpen zonder dat het ons veel extra inspanning of geld
kost.”
Remco van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit
Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten
door de commissaris van de Koning.
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ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Goed geschoten...

UITHOORN

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, 0297 567 209

1JU9LI

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.....

Groene mee-eters ‘aan tafel’
Mijdrecht - Een bewoonster in de wijk
Hofland-Noord
ziet
tegenwoordig met de
regelmaat van de klok
enkele papegaaiachtige
vogels op haar inpandige balkon aan het voedermandje met pinda’s
hangen. “In eerste instantie wist ik niet wat
ik hoorde buiten want
het was me een kabaal
van vogels buiten. Bleek
er een groene papagaai
met een rozerode snavel
op het voedermandje
te zitten. Kennelijk een
van een paartje, want al
snel was er een tweede
die op zijn of haar beurt
de pinda’s aan het wegknabbelen was. Ze zijn
behoorlijk groot; ik denk
zo’n dertig centimeter
met de staart mee”, schat
de bewoonster met een
timmermansoog.
“De
pinda’s zijn eigenlijk bedoeld voor kleine vogels,
zoals mezen en spechten. Maar deze lusten ze ook kennelijk. Ik weet niet waar deze vogels vandaan komen. Heb het eens om mij heen nagevraagd. Er blijkt een kolonie
van dit type vogels niet ver van hier in het Haitsmapark te huizen. Naar
mijn mening zijn het toch vogels die je meer aantreft in zuidelijke landen
waar het klimaat aangenamer is dan hier. Maar deze schijnen hier ook te
kunnen leven en te overwinteren”, aldus de bewoonster die het wel leuk
vindt dat deze vogels bij haar ‘aan tafel’ komen, maar wel graag buiten op
het balkon. Volgens haar eten de vogels haar ‘arm’ aan pinda’s.
Schreeuwers
Inmiddels heeft de inwoonster maar eens ‘gegoogled’ om te zien met
wat voor een type papegaaiachtige zij hier te maken heeft. Waarschijnlijk een type ‘halsbandparkiet’, dus familie van de papegaai. Daarom
roepen de buren ook dat er een ‘papegaai’ op de pinda’s zit. Maar niet
alleen in Mijdrecht zijn de vogels te zien, ook in en rond grote steden,
zoals Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zijn ze bekende verschijningen. Ze verspreiden zich ook buiten de steden. In zijn herkomstgebied
– India en Afrika boven de evenaar - komt de soort voor in HYPERLINK
“http://nl.wikipedia.org/wiki/Loofbos”loofbossen en lichte secundaire
jungle, maar ook in tuinen, boomgaarden en gecultiveerde gebieden in
de buurt van dorpen en steden. De halsbandparkieten worden normaal
in kleine groepen van een 10 à 15 vogels waargenomen, maar bij gemeenschappelijke slaapplaatsen buiten het broedseizoen of op plaatsen
met een grote hoeveelheid voedsel kunnen ze groepen vormen van wel
honderden tot wel duizenden(!) vogels, aldus luidt informatie afkomstig
uit natuurbericht.nl. Zo erg is het in het Haitsmapark (nog) niet. Maar kabaal maken kunnen ze als de beste. Ze schreeuwen en kakelen wat bij
elkaar als ze het op hun heupen krijgen. Waardoor en wanneer de groep
vogels in Mijdrecht is neergestreken is niet bekend. Normaal zijn het volièrevogels. Misschien zijn er ooit een paar ontsnapt die destijds elders in
het land voor nakomelingen hebben gezorgd en zich inmiddels hebben
aangepast aan het klimaat en hun leefomgeving.

Bouwdorp DRV voor de
jeugd van 7 t/m 12 jaar
Mijdrecht - Na succes in vele
gemeentes in Nederland organiseert het jongerenwerk van Tympaan-De Baat in samenwerking
met vrijwilligers dit jaar voor het
eerst ‘Bouwdorp’ voor jongeren
van 7 to en met 12 jaar.
Het Bouwdorp wordt de laatste
week van de vakantie, van 19 t/m 23
augustus, georganiseerd op het terrein voor het Immitsj-gebouw aan
de Windmolen. De kinderen worden
vijf dagen van 9.00 tot 17.00 uur beziggehouden en voorzien van eten
en drinken.
Maandagochtend 19 augustus
wacht, na een feestelijke openingsceremonie, een enorme berg sloophout op de maximaal 100 kinderen. Er wordt niet alleen getimmerd

en gezaagd, dagelijks is er een gevarieerd programma met spelletjes, knutselen voor je hut, sporten,
een Bouwdorp-bioscoop, een bonte avond (dorpsfeest) en nog veel
meer. Daarnaast worden de kinderen regelmatig verrast met extra
activiteiten. Op vrijdagmiddag is er
een vrijmarkt in het dorp en kunnen
tevens de hutten bewonderd worden door bewoners van buiten het
bouwdorp.
Kaarten à 20 euro zijn vanaf deze week verkrijgbaar bij Primera en
Tympaan-De Baat in Mijdrecht én
bij Grieks Nederlands Cafetaria Alpha in Wilnis. Er is voor deze eerste editie van het Bouwdorp slechts
plek voor 100 kinderen, dus wees er
snel bij! Op=op!

ELKE
DINSDAG

Veel nieuwe en blije
gezichten bij C1000 Visser
Regio - Het echte begin van de zomer is afgelopen week bij C1000
Visser in Uithoorn gevierd met
meerdere prijsuitreikingen. Het hele
jaar door worden er leuke kleine en
grotere prijzen verloot. Deze week
zijn er vijf Joy boxen van Milka en
een ware Fruitshoot Spacescooter!
Joey en Amber, de gelukkige prijswinnaars van de spacescooter, hadden de scooter snel onder de knie
en reden behendig de winkel uit!

Bij de uitreiking zegt Piet Visser van
de C1000 de komende tijd weer veel
leuke acties te willen houden. “Met
het nieuwe parkeerterrein hebben
we veel nieuwe gezichten in onze
winkel.
Alle nieuwe en bestaande klanten
willen we graag blijven verrassen
met leuke acties maar ook via onze facebookpagina. Dit is dus zeker
niet de laatste prijsuitreiking voor
deze zomer!!”

Gastouderbureau OOK
zelfstandig verder!
Regio - Ouders kunnen vanaf 1
april dit jaar voor de opvang van
hun kinderen weer terecht bij gastouderbureau OOK.
Vanaf 1 april 2013 heeft Tineke Bouma de activiteiten van het gastouderbureau van Kinderopvangorganisatie Solidoe overgenomen en zet
deze onder de naam Gastouderbureau OOK voort. Voor velen is deze naam nog bekend vanuit het verleden. Voor 2010 was gastouderbureau OOK in Uithoorn en haar randgemeentes als regionaal opererend
bureau werkzaam . Een klein maar
betrokken bureau waarbij de medewerkers korte lijnen hadden met de
klanten en waar persoonlijke aandacht voor de kinderen en ouders
voorop stond. Vanwege grote veranderingen voor de gastouderopvang in de wet kinderopvang per 1
januari 2010 besloot OOK zich aan
te sluiten bij een grotere kinderopvangorganisatie, vanwege de goede contacten is destijds een fusie
ontstaan met de Uithoornse Kinderopvang (nu Solidoe). Een ideale optie leek het samengaan zoals eerder
aangegeven.
Verschillen
De afgelopen 3 jaren is gebleken
dat de diensten van een kinderopvang en de diensten van een gastouderbureau toch meer verschillen
kenden in de uitvoering dan in eerste instantie was bedacht. De grootschaligheid van de reguliere opvang
en bso en de kleinschaligheid van
de gastouderopvang bleken in de
praktijk toch een lastigere combinatie dan verwacht.
In goed overleg is besloten om het
gastouderbureau en de kinderopvang weer los te maken van elkaar
waardoor beide partijen de maximale tijd en aandacht hebben voor hun
eigen activiteiten.

Tineke Bouma heeft van directeur
Monic van Diemen de mogelijkheid
gekregen de gastouderopvang over
te nemen en is voor zichzelf begonnen onder de oude en vertrouwde
naam OOK. Wel de oude naam maar
gestoken in een moderner jasje met
een nieuw logo. Haar collega Roely
Phielix, een vertrouwd gezicht voor
velen binnen het klantenbestand,
is met haar meegegaan en samen
met Yvonne Blondeau, ook uit de
gelederen van Solidoe , runnen zij
het bureau.
Stap
Vanaf de eerste bekendmaking dat
deze stap genomen zou worden
heeft Tineke Bouma al haar vraagen gastouders openheid van zaken
gegeven en hierbij ook haar plannen en ideeën bekendgemaakt. De
oudercommissie van het bureau
heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Mede daardoor zijn alle ouders bij het bureau gebleven en
hebben zich inmiddels al nieuwe
klanten aangemeld.
Inmiddels is OOK al weer 3 maanden bezig en er kan gezegd worden dat alles naar wens loopt. Deze week komt het eerste informatiebulletin uit en er worden een aantal nieuwe ideeën uitgewerkt waarover de ouders na de zomervakantie worden geïnformeerd. Kortom,
Tineke en haar collega’s zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Als u op zoek bent naar professionele kleinschalige kinderopvang
aan huis met een persoonlijke begeleiding en flexibele werktijden,
dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met gastouderbureau OOK,
telefoonnummer 0297-500650 of
mailen naar info@gastouderbureau-ook.nl. Zij verstrekken u graag
nadere informatie.

Car Wash voor school in Tsjechië
Regio - Het was een komen en
gaan van auto’s bij De Rank in
Mijdrecht. Om hun werkreis naar
Tsjechië te bekostigen, organiseerde een groep jongeren van de protestantse gemeente van Mijdrecht
een succesvolle Car Wash, 58 auto’s
werden gewassen.
Eind augustus gaan acht jongeren en vier begeleiders naar Nova
Paka in Tsjechië, om daar een deel
van hun vakantie te gaan werken
aan een schoolgebouw. Daarvoor is
geld nodig en de afgelopen maan-

den hebben zij diverse acties gevoerd om aan geld te komen.
In Nova Paka is de Broedergemeente begonnen met een eigen school.
Eerst werd er les gegeven in de pastorie, maar nu er steeds meer leerlingenkomen, heeft men een oude
fabriek gekocht. De verbouwing is
al begonnen, er zijn 2 lokalen klaar
voor een peuter- en een kleuterklas.
Maar er moet nog heel veel gebeuren. “We gaan in elk geval helpen
met het schilderwerk”, aldus Anniek
ter Wee, een van de begeleiders.

Maar Richard Bloos verwacht ook
wel te kunnen helpen met sjouwen
en bouwen. “Ik heb er zin in, het
lijkt me leuk om te werken voor een
goed doel.” Dat vinden alle deelnemers, een weekje werken voor een
goed doel is een goede vakantiebesteding.
Zowel in de Janskerk als in De Rank
staan achter in de kerk winkelwagentjes, waar gemeenteleden trouw
hun statiegeldflessen in deponeren.
Bij de koffie na de dienst is er cake,
gebakken door de jongeren en ver-

kocht voor het goede doel. In juni
zorgden zij samen met poelier van
Egmond voor een buffet, en ook dat
bracht geld in het laatje. Veel gemeenteleden steunen de jongeren
ook spontaan met een bijdrage.
En ten slotte was er de Car Wash, op
een warme dag, zodat niet alleen de
auto’s goed nat werden!
Met al hun acties hebben de jongeren genoeg geld ingezameld
voor hun reis en kunnen ze aan de
schoolleiding ook nog een cheque
overhandigen voor de verdere uitbouw van de school.

Zomerbingo
Een gezellig zomerbingo op vrijdag 19 juli aanvang
13.30 uur met praktische prijzen. Deze bingomiddag
wordt aangekleed met Hollandse muziek o.l.v. Kees
Bergen.
Apetito-eettafel
Wilt u ook een keertje een vorkje mee prikken om gezamenlijk te genieten van een warme vers gekookte drie
gangenmaaltijd i .s.m. Apetito, dan bent u iedere dinsdag van 11.45 – 13.00 uur. U betaalt € 6,50 Graag van te
voren even opgeven, dit kan tot maandag 12.00 uur.

2JU4LI

Zomergym
Zomergym vanaf woensdag 24 juli. 13.30-14.30 uur. U
betaalt € 24,- voor 6X (inclusief een kopje thee). U kunt
zich reeds aanmelden.

7
SEPT.

UWTC: Rondje stelling
zaterdag 7 september.
Inschrijven via www.rondjestelling.nl of aan de start.

2JU0LI

Braderie Amstelplein
Zaterdag 20 juli braderie op het Amstelplein
10.00 - 17.00 uur
Schilderen bij atelier De Penseelstreek
Al zitten we nog midden in de zomer, bij atelier
De Penseelstreek te Uithoorn zijn de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen al begonnen.
Wie belangstelling heeft voor een cursus of workshop
schilderen, kan zich nu reeds aanmelden via de website
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl. Er zijn weer verschillende cursussen en ook workshops met bijzondere
thema’s voor zowel kinderen als volwassenen.

VINKEVEEN
1JU8LI

Klaverjassen (op zijn Amsterdams) De gezellige hal
en de grote zaal van het Dorpshuis, is op deze donderdagmiddag om 12.30 uur open voor de inschrijvingen
en vanaf half 2 zullen de eerste kaarten worden geschud.
Toegang gratis. Aanmelden kunt u zich in het Dorpshuis,
Kerklaan 32 of bij Koos Vermaas, 0297 264059.

1JU9LI

Op vrijdagmiddag 19 juli wordt er door de Vinkeveense
Carnavalsvrienden De Steupels weer de traditionele
60+ middag georganiseerd in het Dorpshuis de Boei.
De zaal gaat open om 12.30 uur, de middag begint om
13.30. De oudjes krijgen uiteraard weer een drankje en
een hapje. De entree is gratis.

2JU0LI

Bingo in het Dorphuis. Zaal is open om 12.30.

MIJDRECHT
JULI/
AUG.
TOT
HALF
OKT.

In de maanden augustus en september zijn er foto’s
van a tot z in gezondheidscentrum Croonstadt te
bekijken
De permanente expositie van Atelier de Kromme
Mijdrecht in het Zuwe Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht is weer vernieuwd. De expositie
biedt een gevarieerd overzicht van het werk van de leden
van het atelier. Het werk van een tweetal leden staat
centraal. De kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00
en 16.00 te bekijken. De zomerexpositie duurt tot half
oktober
Tympaan-De Baat

HELE
ZOMER

Buurtkamers hele zomer open voor ouderen in De
Ronde Venen
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers die als gastheer en
gastvrouw de Buurtkamers runnen, kunnen alle vier de
Buurtkamers de gehele zomer open blijven.
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur, Eettafels:
dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (tussen 9.30 en
10.00 uur opgeven à € 5,00 3-gangenmenu)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur Eettafels:
1 x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur (info en opgeven tijdens buurtkamerochtenden)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. 0297-250692
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur, Eettafels:
dinsdag 12.00-13.15 uur (info en opgeven tijdens buurtkamerochtenden)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie)
tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Vervoer nodig: Bel het Servicepunt voor bemiddeling:
0297-587600. Algemene info: Welzijnsinstelling
Tympaan - De Baat: 0297-230280

Wilt u ook met uw activiteit in deze agenda? Stuur een KORTE
aankondiging naar: redactieuithoorn@meerbode.nl
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Oplopend begrotingstekort
bij gemeente Uithoorn
Vervolg van voorpagina
Vriendelijke sfeer
Samen naar een oplossing zoeken leidde tijdens de raadsvergadering van 4 juli tot een brede inbreng van de verschillende politieke partijen die op hun beurt aangaven hoe zij binnen de kaders op verschillende terreinen mogelijkheden
tot bezuinigen zagen. Daarbij niet
schroomden ook in eigen (gemeentelijk) vlees te snijden. Deze vergadering was een ‘voorloper’ van nog
enkele die dit jaar ongetwijfeld zullen volgen. Na de zomervakantie
wordt op 26 september verder gegaan met dit thema. De huidige inbreng van de verschillende partijen
zullen dan zijn verwerkt in een aangepaste begroting. Dan wordt bekeken hoe men er op dat moment
voor staat. Elke partij nam tijdens de
raadsvergadering de kans waar om
zijn visie voor het voetlicht te brengen. Opvallend daarbij was de gemoedelijke en welhaast vriendelijke sfeer waarin zich dat afspeelde.
Er was saamhorigheid te bespeuren.
Complimenten over en weer zowel
van het college als de fractievoorzitters vulden de raadszaal. Een schril
contrast met een half jaar geleden
toen een aantal oppositiepartijen bij
de Provincie hun nood hadden geklaagd over de slechte onderlinge
samenwerking en die met het college. Het vertrouwen was toen ge-

heel zoek. Hoe anders is het nu.
Dat is alleen maar positief te noemen gelet op de financiële problemen waarmee de gemeente zich
geconfronteerd ziet. Dat vraagt om
daadkrachtige oplossingen en dat
moet nu maar eens blijken. ‘Bezuinigen’ ligt daarbij in elk geval voor de
hand, maar niet ten koste van alles.
Bewoners ontzien
Waar de meeste partijen zich in het
algemeen voor uitspraken is dat bewoners, sport en cultuur zoveel mogelijk gevrijwaard dienen te blijven
van bezuinigingsmaatregelen. Alleen als het echt niet meer kan zullen die er ook nog een staartje van
meekrijgen. Eerder wordt gekeken
of er besparingen mogelijk zijn door
meer ambtelijke samenwerking met
buurgemeenten, efficiënter te werken, een goedkopere infrastructuur
(bezuiniging op aanleg van wegen
en het onderhoud daarvan) zonder de aantasting van de veiligheid, minder aan citymarketing te
spenderen, te besparen op verlichting in het buitengebied en het verhogen van de taakstelling onder de
noemer optimaliseren gebieds- en
bouwplannen. Verder de berekende
inflatie van 1% naar de werkelijke
waarde van 2,9% te brengen. Door
dit laatste ontstaat er meer ruimte in de meerjarenbegroting. Grote
‘klapper’ (van DUS!) was het voorstel om de geplande openstelling

van de bussluis in de Meerwijk af
te blazen. Dat scheelt een investering van liefst 458.000 euro met als
kapitaalslasten 30.000 euro op jaarbasis. Een door de partij ingediend
amendement hiervoor haalde het
echter niet bij de stemmingen. Volgens VVD-fractieleider Nick Roosendaal zou er dan sprake zijn van
een ongeloofwaardig bestuur nu er
na zoveel jaren discussie en een genomen besluit de bussluis te verwijderen, dit vanwege kostenbesparing
ineens niet te doen. Ook de bezuiniging op de Brandweer van 140.000
euro voor 2014 en 2015 wist geen
meerderheid in de raad te behalen.
Maar er waren nóg negen amendementen plus twee moties waarin door de raad aan het college opdracht tot bezuiniging op een aantal
gemeentelijke activiteiten werd gegeven. Mede daardoor verdwijnen
er onder andere 20 arbeidsplaatsen.
Unaniem aangenomen werd een
besparing op de aanleg van infrastructurele projecten en versobering
van de ambtelijke en welzijnsondersteuning van buurtbeheer. Maar
ook een fors bedrag van 265.000 euro in 2014 tot meer dan 1 miljoen in
2017 bezuinigen op een aantal posten van gemeentelijke regelingen en
de uitvoering van efficiencymaatregelen vond met algemene stemmen
goedkeuring. Een amendement op
soortgelijke maatregelen dat werd
aangenomen levert in 2014 al een

Het niet opheffen van de bussluis zou alleen al 458.000 euro aan besparing opleveren
besparing op van 380.000 euro, oplopend tot 620.000 euro in 2017. Dat
soort bedragen hakt er dus ‘prettig’ in. Een door het CDA en Gemeentebelangen ingediend amendement met daarin besparingen
op een ‘duurzaamheidscoördinator’, straatcoaches en het Vrouwen
Ontmoetingscentrum, haalde het
niet in de stemmingen. Partijen zijn
er vanuit gegaan dat hiermee in de
lokale samenleving meetbare positieve resultaten te halen zijn. Verdere bezuinigingen op gemeente-

lijke dienstverlening en uitvoering
levert de komende jaren nog eens
ruim 282.000 euro op. Daarin is ook
opgenomen de beperking van het
aantal Buitengewone Opsporingsambtenaren (zgn. BOA’s). Al met al
werden er van de elf amendementen acht aangenomen.
Saamhorigheid
Tot slot werden er nog twee moties ingediend door het CDA, VVD
en Gemeentebelangen. Het betreft
hier het verzoek aan het college van

Maak uw straat groener
op Burendag!

Feestelijke premièrevoorstelling
eindfilm ‘Hotel Antonius’
Regio – Ter gelegenheid van het
afscheid van het schooljaar werd
op de Antoniusschool de film ‘Hotel Antonius’ in één dag samen met
de leerlingen van groep 7 en 8 opgenomen en vervolgens professioneel gemonteerd. Aan de film werden ook nog bloopers, grappige
momenten en herinneringen van
de kinderen aan hun basisschooltijd toegevoegd. Aan het eind van
de film werd het eindlied, een rap,
live gezongen. Voorafgaand aan de
film vond er ook nog een optreden
van groep 1 t/m 6 plaats.

De film ‘Hotel Antonius’ vertelt het
verhaal van de kinderen van groep
7 en 8: zij horen dat hun school gesloopt wordt. Vreselijk! Ze besluiten
de school te kopen en er een zessterrenhotel van te maken. Het gaat
goed maar als de inspectie komt
gaat er van alles verkeerd!
De ene na de andere chique auto
kwam voorrijden bij ‘De Springbok’
met daarin prachtig geklede filmsterren. Na deze aankomst liepen
ze, met luid applaus van het toegestroomde publiek, over de rode loper

‘De Springbok‘ binnen om de film te
bekijken. Na afloop sprak het publiek vol lof over de film. De acteurs
werden toegejuicht door het enthousiaste publiek. Na de film vond
het afscheid van groep 8 plaats. Een
exclusief moment voor leerkrachten,
ouders en de leerlingen van groep
8. Na afloop werd er een toost uitgebracht op de toekomstige brugklassers. Iedereen vervolgt een eigen schoolloopbaan. Met een eigen verhaal en een tas vol herinneringen aan de basisschooltijd op de
Antoniusschool.

Regio - Het is weer zover: Burendag is in aantocht. Dit jaar valt Burendag op 20, 21 & 22 september.
Het jaarlijks terugkerend feest dat
je samen viert met je buren en de
buurt. Het is een dag waarop men
gezellig samenkomt voor een kopje koffie en waarbij veel mensen iets
goeds doen voor elkaar en de buurt.
De werkgroepen Groen & Samenleving, die onderdeel uitmaken van
het wijkcomité Twistvlied/Wickelhof, roepen iedereen uit deze wijken en in de rest van De Ronde Venen op om er een groene Burendag
van te maken. Met meer natuur in
de buurt zijn mensen gelukkiger en
gezonder.
Misschien zijn er wel mogelijkheden voor het aanleggen van een
kleine buurtmoestuin of wil je gezamenlijk onkruid wieden in voortuinen en langs huizen. Meer
voorbeelden kunt u vinden op
burendag.nl en groendichterbij.nl.
Al deze ideeën leveren een mooie
omgeving op en zijn goed voor het
contact in de buurt.
Het wijkcomité is erg benieuwd wat
u gaat organiseren in de wijken
Wickelhof en Twistvlied en zij komen graag een kijkje nemen bij uw
activiteit.
Wilt u iets ondernemen, neem dan
ook contact op met de gemeente
De Ronde Venen, zij kunnen u ver-

tellen wat er wel of niet kan. U kunt
daarvoor een e-mail sturen naar de
contactfunctionaris Chantal Freeke,
e-mail: c.freeke@derondevenen.nl.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds heeft voor elk
goed plan tot 500,- euro beschikbaar om het uit te voeren op Burendag. Het aanvraagformulier, de
voorwaarden en richtlijnen staan op
www.burendag.nl. De opbouwwerkers bij Tympaan-De Baat helpen u
graag verder met het uitwerken van
ideeën.
Zij zijn te bereiken op (0297)230280
of via e-mail info@stdb.nl.
Het wijkcomité Twistvlied/Wickelhof is gestart in februari in het kader van het Kernenbeleid van de gemeente De Ronde Venen.
Zij houden zich bezig met zaken in
de wijk en overleggen met de gemeente om knelpunten in de wijk te
signaleren en waar mogelijk op te
lossen. Kernenbeleid is een samenwerkingsverband tussen gemeente
De Ronde Venen, politie, Stichting
Tympaan-De Baat, GroenWest en de
bestaande wijk- en dorpscomités.
Heeft u vragen, tips of opmerkingen
dan kunt u contact opnemen met
Johan van Buuren, voorzitter, via de
e-mail: johan.netty@online.nl, telefoon: 06–28802657.

Stichting CREA kan hulp
goed gebruiken!
Uithoorn - Stichting CREA heeft
een nieuwe voorzitter! De heer
Joop Hoogkamer neemt de bestuurshamer (in dit geval bestuurssleutel) over van ad-interim voorzitter mevrouw Natascha Hannema.
Met zijn kennis, ervaring en netwerk in de Gemeente Uithoorn kan
de heer Joop Hoogkamer veel betekenen voor de stichting. Het is een
zware opdracht om in deze tijd een
boegbeeld voor de stichting te zijn.
Toch blijft het belangrijk om vanuit
het mooie Fort aan de Drecht creatieve cursussen aan te bieden tegen een schappelijke prijs. Dat is
het doel waar vrijwilligers van de

stichting voor gaan. Stichting CREA
draait geheel op vrijwilligers en kan
nog wat hulp gebruiken. Mocht u
tijd en zin hebben om een paar uurtjes per maand aan de slag te gaan
voor CREA? Zij zoeken nog een beheerder en een secretaris die ook de
penningmeester bij kan staan met
financieel advies.
Ook staat het volledige cursusprogramma van het seizoen 2013/2014
op de website. Nieuwe cursisten kunnen zich via een inschrijfformulier opgeven. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen
via 0297-561291 of via de website:
www.crea-uithoorn.com

Website Stichting De Kwakel
Toen & Nu tijdelijk uit de lucht

Laatste schooldag Driehuisschool
In de Driehuis-blauwe kleding zwaaien zij het schooljaar uit en luiden ze de vakantie in! Na de vakantie zien zij iedereen graag uitgerust en gebruind weer terug. De Driehuisschool start weer op maandag 26 augustus en draait,
net als afgelopen jaar, het schooljaar weer met het succesvolle continurooster. Daaraan voorafgaand draait van
19 t/m 23 augustus juf Annelies Veerhuis Summerschool op de Driehuis.

Regio - Als gevolg van brand in
het datacenter van het hostingbedrijf waar Stichting De Kwakel Toen
& Nu haar website www.de-kwakel.
com heeft ondergebracht, is de site
van de stichting tijdelijk niet bereikbaar geweest. Bij het terugplaatsen
van de data d.m.v. back ups bleken
deze deels niet meer bruikbaar.
Hele klus
Maar die informatie is daarmee niet
verdwenen. De stichting is sinds
2006 actief bezig om informatie over
De Kwakel te verzamelen en op haar

website te plaatsen. Deze informatie is verspreid over vele cd’s, usbsticks en harde schijven. Er wordt
inmiddels hard gewerkt om de site weer compleet te krijgen, maar
enige onvolkomenheden kunt u
nog wel aantreffen. Vragen en suggesties kunt u richten aan jvd@dekwakel.com.
Nostalgische Avonden
Voor de Nostalgische Avonden van
20 september en 18 oktober heeft
dit ongeval geen consequenties.
Deze vinden gewoon doorgang.

B&W om ‘alle wettelijke taken waar
een extra locale financiële bijdrage
mee gemoeid is, in kaart te brengen
en dit mee te nemen naar de nieuwe raad en college’ (in maart 2014
zijn er gemeenteraadsverkiezingen).
Voorts wil de raad inwoners, instellingen en ondernemers meer betrekken bij het uitwerken van de
kadernota 2014 naar de begroting
van 2014. Tevens wil de raad snel
worden geïnformeerd bij de verdere totstandkoming van de begroting 2014 op het moment dat er tussentijdse ontwikkelingen zijn. Beide moties werden unaniem aangenomen. Wethouder Maarten Levenbach zegde tijdens de vergadering
al toe de moties te zullen uitvoeren.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn
sloot de vergadering vroeger dan
verwacht af met de opmerking ‘dat
de aanzet tot het sluitend maken
van de begroting een mooi proces
is geweest dat in alle saamhorigheid is uitgevoerd.’ Dit gezegd hebbende wenste zij de raadsleden een
welverdiend zomerreces en de aanwezigen op de publieke tribune een
zonnige vakantie toe.
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Provinciale Staten in debat
over uitgaven geld

bezuinigingen dwingen
provincie tot keuzes
en prioritering

De voorzitters van de elf statenfracties, van
links naar rechts: Bas Nugteren (GroenLinks),
Wim van Wikselaar (SGP), Jacqueline Versteeg
(D66), René Dercksen (PVV), Petra Doornenbal
(CDA), Willem van der Steeg (Partij voor de
Dieren), Mieke Hoek (50PLUS), Kees de Kruijf
(PvdA), Anita Vlam (VVD), Arne Schaddelee
(ChristenUnie), Anne-Marie Mineur (SP)

de provincie heeft te maken met een onzeker jaar op bestuurlijk, economisch en
financieel gebied. de rijksoverheid wil, om
te bezuinigen, provincies samenvoegen.
de financiële onzekerheid heeft te maken
met de economische ontwikkelingen. dit
raakt de provincie en haar inwoners. aan
het college van gedeputeerde Staten (het
dagelijks bestuur) de taak om te kijken
naar de verdeling van de middelen. Zij
hebben hierin scherpe keuzes moeten
maken. niet alle politieke partijen zijn het
hiermee eens. tijdens het debat uiten de
oppositiepartijen zich dan ook kritisch
over de voorjaarsnota. onderwerpen
zoals openbaar vervoer en wonen roepen
veel discussie op. ondanks de verschillende meningen laat de meerderheid van
de politieke partijen weten dat zij achter
de gemaakte financiële keuzes staan.
de voorjaarsnota wordt daarom uitgevoerd. alle fractievoorzitters van de 11
politieke partijen geven hier hun mening.
de coalitie bestaat uit vvd, cda, d66 en
groenlinks. de overige partijen vormen
de oppositie.

Speciale editie
Provinciale Staten utrecht
Deze pagina is een uitgave van Provinciale
Staten van Utrecht ter gelegenheid van de
Voorjaarnota 2013. Heeft u vragen naar
aanleiding van deze pagina, dan kunt u contact
opnemen met de statengriffie van de provincie
op telefoonnummer: 030-2582522 of per email
naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.
Meer informatie over Provinciale Staten:
www.provincie-utrecht.nl

Positief meerjarig financieel perspectief
Anita Vlam:
“Het- Provincie
komende jaar
komen- 29
veeljuni
ont-2011is een belangrijk punt voor de VVD. Het provinSpeciale editie Provinciale
Staten
Utrecht

et geld

“Blijven werken
aan economische
ontwikkeling,
mobiliteit en
bereikbaarheid”

wikkelingen op de provincie Utrecht af. Bestuurlijk, economisch en financieel breken onzekere
tijden aan voor de provincie. Bezuinigingen van
het Rijk raken direct de financiële huishouding
van de Provincie. De VVD is positief over de
financiële situatie van de provincie Utrecht. De
VVD is blij dat het college, ondanks een korting
op het Provinciefonds, toch in staat is een positief meerjarig financieel perspectief te bieden,
zonder de lasten voor de burger via opcenten
op de Motorrijtuigenbelasting te verhogen. Dit

ciebestuur heeft bij haar aantreden twee jaar
geleden de keuze gemaakt zich te richten op
de kerntaken van de provincie. Zij zijn daarbij
het maken van pijnlijke keuzes niet uit de weg
gegaan. Deze keuzes werken nu door in een
gezond financieel meerjarenperspectief. Desondanks zal het de komende jaren moeilijk zijn
om, gezien de bezuinigingen vanuit het Rijk en
strakkere financiële regels, het huishoudboekje
van de provincie gezond te houden.

Provincie utrecht blijft een economische topregio!
Ook de discussie rondom provinciale opschaling, waarin het Rijk voorstelt de provincies
Noord-Holland, Flevoland en Utrecht op te
schalen naar één landsdeel, raakt de provincie
Utrecht en brengt nu nog veel onzekerheden
met zich mee. De VVD vindt dat dit onzekere
toekomstbeeld niet moet leiden tot uitstellen
van beleidskeuzes van vandaag. Ook nu moet
de provincie blijven werken aan economische
ontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid en zo
een goed leefklimaat voor haar inwoners blijven
bieden.”

“Solide financieel beleid en
concentreren op kerntaken
geeft economische kansen”

Onzorgvuldig, onnodig en onacceptabel

kabinet is geen bijdrage aan de kwaliteit van
het bestuur en zeker niet aan de relatie tussen
de burger en zijn bestuurders. De afstand tussen de overheid en inwoners wordt te groot en
mensen voelen zich steeds minder (h)erkend.
Het CDA wil de menselijke maat en herkenbaarheid. Alleen dan willen en kunnen mensen
meedoen en raken er minder mensen tussen
wal en schip.
‘Tastbare Tijd’ van Roland Blijdenstijn, het
boek waarin de geschiedenis van Utrecht in

woord en beeld weergegeven is, krijgt wat het
CDA betreft een eigentijds vervolg. Het CDA
neemt het initiatief met ‘Utrecht Verhaalt’ en wil
hiermee de cultuurhistorie beleefbaar maken,
gebruikmakend van bestaande exposities en
rondleidingen, door apps en websites, waarin
de verhalen gedigitaliseerd worden, en door
onderlinge verwijzingen en samenwerking
tussen bestaande projecten. Mooi voor de inwoners, een goede impuls voor het toerisme en
een prachtige kans voor de instandhouding van
waardevolle parels in de provincie.”

kelijk vindt. De PvdA vindt dat er alle aanleiding
is om opnieuw naar al deze zeer ingrijpende
bezuinigingen op welzijn, sport en cultuur te
kijken en in ieder geval de meest dramatische
terug te draaien. De PvdA vindt dat de provincie
daarnaast extra inspanningen moet leveren
om de woningmarkt vlot te trekken. Daarmee
dringen we de crisis een stapje terug en helpen
we tegelijkertijd vele Utrechtse burgers die een
woning zoeken of juist willen verkopen. Tijdens

“Alleen de PVV pleit voor
verlaging van de belastingen”

een goed bezochte bijeenkomst op 19 juni jl.,
die de PvdA organiseerde over de stagnatie in
de woningmarkt, zijn tal van zinvolle suggesties
gedaan om de verkoop en verhuur te stimuleren. De PvdA zal deze suggesties verwerken
in een korte notitie die we later dit jaar aan
Provinciale Staten aanbieden. De PvdA vindt
het onverteerbaar dat er heel veel geld op
de provinciale plank blijft liggen, terwijl grote
problemen in de provincie onopgelost blijven.”

“Steek geld
in sociale
huurwoningen”

ook in crisistijd ‘groene politiek’

Rijk is nu aan zet, daarna provincie

jaar geleden besloten tot een behoedzaam
financieel beleid en daarbij een aantal scherpe
keuzes gemaakt. Dat deed soms pijn, maar tegelijkertijd werden er keuzes gemaakt voor de
Ecologische Hoofdstructuur, voor ontwikkeling
van het openbaar vervoer, voor jeugdzorg en
voor zaken als de cultuureducatie en culturele
festivals. En die keuzes beginnen nu vorm te

krijgen waarvan de resultaten zichtbaar worden.
Zo is er onlangs besloten tot de aanleg van
een aantal nieuwe ecoducten. En omdat er was
ingezet op een behoedzaam financieel beleid,
hoeft de provincie niet extra te bezuinigen.
Kortom, de Voorjaarsnota bevat niet veel nieuw
beleid, maar wij blijven werken aan een groene
politiek. Want dat blijft noodzaak, ook nu!”

“De provincie
Utrecht houdt
zich doof voor
alternatieven voor
het geweer”

Provincie teert teveel op reserves

waarvoor het middenbestuur de Rijk precies aan ons gaat stellen
aangewezen instantie is, zoals bij de uitvoering van deze taken.
“Laat zien
waar
Wim mobiliteit,
van Wikselaar:
“De
presentatie
deafwachjeugdzorg,
economie,
Dat
moeten
we dusvan
eerst
Voorjaarsnota
is
duidelijk
en
overzichtelijk,
je heen
wilt,
landelijk gebied en ruimtelijke ten. Het Rijk heeft besloten om
ontbreekt niet aan overzicht. Ook duidelijk
profileer
je alsWe gaanhetdus
ordening.
minder stevig te bezuinigen op cultuur.
is de opbouw van de Voorjaarsnota, waarbij
Provincie!”
dingen doen, maar de dingen Wij vinden dat de provincie niet
de inhoudelijke verantwoording volgt op de
de aangewezen instantie is om
financiële verantwoording. Het zwaartepunt in
Petra Doornenbal: ‘Op dit mode gaten van het Rijk op te vullen.
de Voorjaarsnota ligt op het behouden van het
ment is er nog zo veel onduideDe daarin
uitzonderingen
financieel evenwicht;
slaagt zij zijn
goed.cultuurlijkheid over de mogelijke effecten
educatie en cultuurhistorie, die

‘De dingen die
we doen, doen
we goed’

De SGP is positief over het saldo van de
Voorjaarsnota. Ondanks dat het allemaal minder
wordt, slaagt de Provincie erin om de begroting
sluitend te houden. Dat is goed nieuws! Wel
teert de provincie teveel op haar reserves. Het
is fijn dat wij die hebben, maar die zijn er om
ze te bewaren voor moeilijke tijden. Het kan
niet de bedoeling zijn dat er structureel inbreuk

gedaan wordt op de reserves. Op termijn gaat
zich dit wreken.
De Voorjaarsnota biedt een sluitende meerjarenbegroting. Wel vindt de SGP het jammer dat
er weinig ambitie in voorkomt, de nota komt
wat bezadigd over. Laat zien waar je heen wilt,
profileer je als Provincie!”

vestigen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. D66 hecht veel waarde aan het goed op
orde hebben van het huishoudboekje van de
provincie. We zijn daardoor goed voorbereid
op minder inkomsten uit Den Haag. Daarom
hoeven we de motorrijtuigenbelasting voor de
inwoners van onze provincie ook dit jaar niet
te verhogen.”

René Dercksen: “De provincie Utrecht heeft een
eigen vermogen van € 440 miljoen. Dat is geen
geld van de provincie, dat is geld van u. Nu
blijkt uit de Voorjaarsnota dat de opbrengsten
uit onder andere de motorrijtuigenbelasting
verder stijgen. Alleen de PVV pleit echter voor
verlaging van de belastingen. Dat u gewoon uw
geld terugkrijgt. Alle andere partijen bedenken,
zelfs in deze tijden van economische ramp-

spoed, liever plannetjes totdat het geld op is.
Zo wil de provincie twee benzinestations uitkopen bij De Bilt voor de aanleg van een faunapassage, met name om reeën te laten oversteken. Het kost tientallen miljoenen. Aan de ene
kant van de passage verblijven zeven reeën,
aan de andere kant van de weg 15. Dit terwijl in
verband met overpopulatie de provincie per jaar
500 reeën laat afschieten.

De PVV pleitte in Provinciale Staten tegen de
plaatsing van windmolens in onze provincie. In
tal van landen is het wettelijk geregeld dat deze
subsidieslurpers op minimaal 1.500 meter van
woningen dienen te komen ter voorkoming van
gezondheidsklachten. Het college van CDA,
VVD, D66 en GL, maar ook alle andere partijen
in Provinciale Staten, interesseert dat echter
niets. Utrecht verdient beter.”

christenunie heeft extra peper in petto

“Het mag in de praktijk
wel wat scherper”
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2014 enis20dat het Rijk zwaar bezuinigt en dat
dit voorlopig niet zal veranderen. Het college,
waar GroenLinks deel van uitmaakt, heeft twee

nomische regio’s van Europa, zijn welvaartsgroei en economisch succes niet vanzelfsprekend. Als provincie stimuleren we innovatie
door samenwerking te bevorderen tussen
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Door de kerntaken goed in samenhang uit te
voeren, zorgen we voor een aantrekkelijke
provincie, waar bedrijven zich graag willen

utrecht verdient beter

de overheid is er voor de burger en niet andersom
Petra Doornenbal: “Het CDA vindt het belangrijk
dat er zorgvuldig en verantwoord wordt omgegaan met het belastinggeld. De provincie moet
werk goed doen en in dienst staan van zijn
◀ De fractievoorzitters van de politiekezijn
partijen
van
inwoners. De overheid is er voor de burgers en
Provinciale
niet andersom.
“Geen
plannenStaten
van van Utrecht.
In Den Haag wordt hard gewerkt aan de
‘boven af’ opleggen”
opschalingsplannen voor gemeenten en
provincies. Wat het CDA betreft is het niet wijs
om plannen van “boven af’ op te leggen aan
gemeenten en provincies. Draagvlak moet er
zijn. Het groot-groter-grootst-denken door dit

Jacqueline Versteeg: “Door solide financieel
beleid en te concentreren op taken die echt
bij de provincie horen, zorgen we ervoor
dat de Provincie Utrecht een economische
topregio blijft. Deze koers is sinds april 2011
ingezet door het bestuur van de provincie,
waar D66 voor het eerst deel van uitmaakt.
Hoewel Utrecht behoort tot de sterkste eco-

“Een paar miljoen
minder naar de
snelwegen en het
OV structureel
verbeteren”

Arne Schaddelee: “Op papier ziet de Voorjaarsnota 2013 er niet slecht uit. Voor de komende
jaren heeft de provincie haar huishoudboekje
op orde.
Maar, papier is geduldig. Van de ChristenUnie
mag het in de praktijk nog wel wat scherper. We hebben daarom wat extra peper in

petto voor het College. Wij zien namelijk vier
maatschappelijke problemen die er karig van
af komen. Zo is winkelleegstand een steeds
nijpender probleem. Dankzij de ChristenUnie
staat het thema op de agenda, maar toch is
Utrecht een van de weinige provincies zonder
actief beleid op dit punt. Verder zijn onze

weidevogels bestuurlijk dakloos, vragen de kasteelmusea om extra stutwerk en wil het College
ook nog niet de vingers branden aan het thema
hittestress.
Stuk voor stuk zaken die beslist op het provinciale bord liggen en waar de ChristenUnie graag
de tanden in zet.”

Zorgen over geld voor prestigieuze projecten
Anne-Marie Mineur: “Het kabinet Rutte II heeft
de subsidie op zuinige auto’s afgeschaft. Daardoor ontvangt de provincie veel meer motorrijtuigenbelasting. Maar dat extra geld wordt
ook gelijk weer ingenomen door het kabinet. Zo
betalen de mensen die hun best doen voor een
schoon milieu de rekening van de crisis.
Ondertussen stemt de provincie Utrecht wel

in met meer snelwegen en minder openbaar
vervoer. “Na ons de zondvloed”, lijkt het
Utrechtse bestuur te denken. Dat we in 2050
energieneutraal moeten zijn, daar voelt het zich
niet verantwoordelijk voor. Je zou bijna vergeten
dat GroenLinks aan de knoppen zit.
De SP maakt zich zorgen om een college dat
moeiteloos bakken met geld naar prestigieuze

economische projecten sluist, zonder dat
we weten hoeveel banen ze werkelijk gaan
opleveren en voor wie. De SP doet voorstellen
om geld te steken in de isolatie van sociale
huurwoningen. Dat is goed voor het milieu,
goed voor de portemonnee van de bewoners
en het levert ook nog eens extra werk op. Zo
bestrijd je een crisis!”

Partij voor de dieren verzet zich tegen schietbeleid
Willem van der Steeg: “Het college bestaande
uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks wil de
komende jaren het schietbeleid ten aanzien
van dieren onverminderd voortzetten. Afgelopen maand zijn er namelijk weer vele ganzen
vergast en het college heeft het voornemen om
nog eens minimaal 20.000 ganzen de eeuwige

jachtvelden op te sturen. Ook worden de wilde
zwijntjes die nu vrolijk ronddartelen bij Rhenen
afgeschoten.
Vorig jaar werd al een moederdier met zes
jonkies gedood, nu is het de beurt aan een
moeder met drie kleine zwijntjes, ondanks
het feit dat uit onderzoek van de Universiteit

Wageningen blijkt dat de Utrechtse Heuvelrug
een geschikt leefgebied is voor wilde zwijnen.
De provincie Utrecht houdt zich doof voor
alternatieven voor het geweer. De Partij voor de
Dieren verzet zich hiertegen en biedt het college door middel van een motie een ‘gehoorapparaat’ aan.”

aandacht voor kleine kernen
Mieke Hoek: “50PLUS betreurt het dat het
openbaar vervoer tussen de kleine kernen een
ondergeschoven kindje blijft bij de provincie.
Winkelleegstand in kleine kernen zal hierdoor
mede toenemen. Je moet bij de winkels kunnen komen. Als de consumenten wegblijven
door o.a. slecht of geen openbaar vervoer,

zal de omzet verder teruglopen. Dit is niet
alleen nadelig voor de winkels, maar ook voor
ouderen die wél verplicht worden om langer
zelfstandig te blijven wonen maar de voorzieningen in hun omgeving in een rap tempo zien
teruglopen.

Een paar miljoen minder naar de snelwegen en
men kan het openbaar vervoer structureel verbeteren. Hetzelfde geldt voor de bibliotheken.
Een bibliotheek is meer dan een boek halen.
Meer maatschappelijke functies combineren
met de bibliotheek is een prima initiatief, maar
dan moet je er niet op bezuinigen.”
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Juwelier Ed Koek: “Oud goud is nog
steeds heel veel (geld) waard!”

Mijdrecht - “Laat je niets wijsmaken over een sterke daling van de
goudprijs zoals die afgelopen tijd in
de media werd gesuggereerd. Grote onzin.
De goudprijs is weliswaar wat gedaald, maar loopt intussen weer op
en staat in verhouding tot een half
jaar geleden nog steeds torenhoog
in prijs Dat betekent dat oud goud
zijn waarde is blijven behouden en
natuurlijk ook meestijgt als de prijs
oploopt”, laat juwelier Ed Koek van
Juwelencentrum Koek in Mijdrecht
betekenisvol weten. Als geen ander
is hij op de hoogte van deze zaken.
Logisch, want hij is niet alleen zelf
goudsmid en diamantzetter van zijn

vak, maar beheert naast drie winkels ook een groothandel in goud,
juwelen en sieraden. Koek is vooral
bekend bij trouwlustige paartjes die
trouwringen bij hem kopen. Trouwringen klantspecifiek ontwerpen en
maken is een jarenlange specialiteit
van Koek.
Zowel vanuit eigen land als het buitenland geniet hij daarvoor grote
belangstelling. Daarnaast koopt hij
oud goud in van onder andere particulieren tegen een mooie prijs. Dat
is een meevaller in deze dure tijden
waarin iedereen structureel een tekort aan contanten schijnt te hebben. “Reden te over om eens in al-

le kasten en laden te kijken of er
ergens niet meer gedragen gouden sieraden verborgen liggen. Zoals oude gouden hangers, kettingen, (trouw)ringen, gouden horloges, versleten of delen daarvan, in
welke karaat dan ook die niet meer
worden gedragen. Maar ook gouden munten, kronen of tanden horen daarbij. Veelal liggen die ergens in een juwelenkistje of kluis
opgeborgen, vergeten of waar niet
naar wordt omgekeken. Ze kunnen
een kapitaal in goudwaarde vertegenwoordigen. Maak het te gelde”, zo wordt door Ed Koek geadviseerd. Dat zou een mooie meevaller zijn vandaag de dag om met hel
geld bijvoorbeeld schulden af te lossen, iets aan het huis te doen, of een
huishoudelijk apparaat te vervangen. Maar je kunt er ook een mooie
vakantie mee financieren. Kortom,
men kan het geld dat het oude goud
oplevert naar eigen inzicht besteden.
Dat oude goud wordt gebruikt om er
onder andere weer nieuwe sieraden
van te maken. Oude sieraden worden dus ‘gesloopt’, met uitzondering van hele mooie en traditionele
stukken die tegenwoordig niet meer
worden gemaakt. Die kunnen bij
Koek worden aangeboden om vervolgens via de website daaraan bekendheid te geven voor belangstellende kopers. In dat licht gezien fungeert Ed Koek tevens als ‘juwelenmakelaar’.
Topstukken
Aangeboden ‘oud goud’, juwelen en

sieraden worden bij Koek met verstand van zaken (gratis) getaxeerd
op de waarde, maar tevens wordt
gekeken naar het juweel of het horloge zelf. En als het te mooi is om
dit voor het goud te slopen wordt
de aanbieder geadviseerd het in zijn
geheel opnieuw te koop aan te bieden via de website van Koek: www.
juwelenmakelaar.nl. “Wat er op deze website aan sieraden, juwelen
en horloges wordt aangeboden is
uniek in Nederland. Er zijn werkelijk topstukken bij die nergens ander op de wereld verkrijgbaar zijn
vanwege hun unieke uitstraling, samenstelling en vervaardiging”, aldus
Ed Koek die gepassioneerd over deze sieraden kan vertellen.
“Voor deze website is heel veel belangstelling van mensen die zoeken naar een bepaald type gouden sieraad of antiek horloge. Vooral als blijkt dat het nergens meer in
die setting te koop is omdat het niet
meer wordt gemaakt. Nieuw maken
zou onbetaalbaar zijn. Juist daarom willen liefhebbers daar best een
mooie prijs voor betalen als dat nu
juist het sieraad is dat ze zoeken.
Als het juweel van eigenaar wisselt
is de koper blij en houdt de verkopende partij er een aardig bedrag
aan over. Dat is beter dan het in
een donkere la of kast te laten liggen. Bovendien levert verkoop van
het juweel als geheel meer op dan
wanneer het als ‘sloopgoud’ wordt
aangeboden. Laat iedereen dus nog
eens goed kijken wat hij of zij heeft
aan sieraden die niet meer worden
gedragen en ergens opgeborgen
liggen.”

Maak een afspraak!
Wie oud goud of juwelen bij Koek
aanbiedt, kan daarvoor geld in contanten krijgen, maar het bedrag
desgewenst ook op een bankrekening laten bijschrijven.
Zijn er sieraden en gouden juwelen bij waarvan u het idee heeft dat
die meer waard zijn dan alleen voor
het ‘sloopgoud’, neemt u dan contact op met Ed Koek. Het kan zijn
dat u werkelijk goud in uw handen
heeft… De sieraden zijn bovendien
verzekerd als die voor taxatie korte tijd bij Koek in huis zijn. Als u wilt
weten welk soort sieraden er op de
website van de juwelenmakelaar

prijken, doet u er goed aan de site eens te bekijken. Dan hebt u een
beeld daarvan. Serieuze belangstellenden kunnen met Ed Koek een afspraak maken om gouden sieraden
en/of juwelen op een bepaald tijdstip door hem te laten bekijken en
taxeren.
Maar ook als u een sieraad van uw
keuze van de website in werkelijkheid wilt zien. Wie belangstelling
heeft of nadere informatie wenst
kan hem rechtstreeks bellen: 0653811601. Voor alle partijen een
veilige constructie. Dat geldt ook als
u (diskreet) oud goud aan hem wilt
verkopen.

Oud-Rondevener Robb van ROBBCN –
Officiële gids van Catalonië
Na het afronden van zijn studie in
Utrecht als Commercieel Toeristisch Medewerker vertrok Robb
naar de Canarische eilanden om
daar als entertainer op Fuerteventura te gaan werken. Een baan die
hem op het lijf geschreven bleek
te zijn. Niet alleen het werk maakte hem gelukkig, want hij ontmoette daar Sandra, de vrouw van zijn
leven. Samen werkten ze twee jaar
samen in entertainmentteams op
zowel Fuerteventura als Tenerife, waarna ze besloten om naar de
geboorteplaats van Sandra Barcelona te verhuizen om daar samen een toekomst op te bouwen.
Robb ging al snel aan de gang als
Bellboy (die koffers aannemen en
auto´s parkeren). In zijn vrije tijd
deelde hij graag zijn kennis over
Barcelona en omstreken met de
Nederlandse toeristen door middel van het begeleiden van wan-

del- en fietstochten. Zo leerde hij
de ins en outs van Barcelona meer
en meer kennen en maakte hij zich
al snel populair bij vele tourbedrijfjes in de stad. In de volgende 7 jaar
werkte hij zijn weg omhoog in het
hotelwezen en kwam hij uiteindelijk op de felbegeerde positie in het
hotel als conciërge. In deze functie
hielp hij zijn gasten met restaurantreserveringen, boekte hij tours en
verzorgde hij hun verblijf tot in de
puntjes. Het bleef zijn werk combineren met het rondleiden van toeristen en dat beviel hem uiteindelijk zo goed dat hij besloot een opleiding te gaan volgen om Officiële
gids van de regio Catalonië te worden. Een pittige opleiding, waarbij hij grondige kennis over geheel
Catalonië (Spaans: Cataluña) heeft
opgedaan. Eind 2012 heeft Robb
zijn papieren gehaald en vanaf
2013 is hij een officiële gids voor

de regio Catalonië. Niets bijzonders denkt u misschien. Maar…
In geheel Spanje zijn officiële Nederlandstalige gidsen op één hand
te tellen. En alleen officiële gidsen
mogen in musea, kerken en andere monumenten gidsen en dat alleen in het gebied waar zij de papieren voor hebben en voor geregistreerd zijn. In het geval van Robb
is dat dus Catalonië. Vol passie
neemt hij privégroepen al wandelend, per fiets of zelfs per segway
mee door zijn favoriete stad Barcelona. Inmiddels heeft Robb zijn eigen bedrijfje Robbcn opgezet en
is hij nu als zelfstandige ondernemer aan het werk. Op zijn nieuwe
website www.robbcn.com en via
zijn Facebook pagina met de zelfde
naam kan je zijn touraanbod bekijken en word je op de hoogte gehouden van alle activiteiten in en
om Barcelona.

Groep achters van de Prinses
Beatrixschool zwermt uit
Regio - Vorige week dinsdag was
de grote avond voor de leerlingen
van groep 8. Nog eenmaal stonden
ze letterlijk in de schijnwerpers: afscheidsavond! Na een gloedvolle
opvoering van de musical ‘Hotel te
koop’ kon het officiële afscheid beginnen. Toespraken van hun mees-

ter Bert, de ouderraad, de ouders
en de directie. Het aanbieden van
herinneringszaken, als een Bijbel,
groepsfoto, memobloktoestand, een
roos, etc. Via het afscheidslied van
de meesters en de juffen werd de
groep definitief uitgezwaaid: Joost,
Luuk, Isa, Iris, Hannah, Max, Koen,

Matthijs, Isabelle, Mark, Birgit, Thijs,
Romy, Michel, Axel, Kimberly, Hillary, Niek, Max, Noémi, Britt, Jochem,
Denise, Jeffrey, Erik, Amber, Vera,
Daan, Tomas, Pernilla, Eva en Mike
gaan in het nieuwe schooljaar naar
Mijdrecht, Vinkeveen, Uithoorn,
Woerden en Leidsche Rijn.

Stichting Vogelvrij Zomerfestival doneert
aan ‘Fort bij Uithoorn’ in Amstelhoek
Regio - De zomer is zaterdag 6 juli
officieel ingeluid! Op het Fort bij Uithoorn te Amstelhoek vond het Vogelvrij Festival plaats. En wat een
killer van een editie was het! Vogelvrij Festival 2013 ging helemaal los:
de zon, de sfeer, de bezoekers en
de muziek: alles was geweldig! Binnen een week was alles weer opgeruimd en nu ligt het fort er weer netjes bij. Stichting Vogelvrij Zomerfestival doet dit jaar een donatie van

Groep 8B van
de Springschans
schenkt Dagopvang
De Nostalgie cheque
Regio - Op de Springschans is het
traditie om als afscheid de school
een cadeau aan te bieden. Deze traditie hebben de kinderen van
groep 8B doorbroken en er voor gekozen om dit in de vorm van een
cheque aan te bieden aan een goed
doel. Een cheque ter waarde van
300 euro. Gekozen is voor Dagopvang De Nostalgie in Amstelhoek,
een dagopvang voor mensen met
dementie, eenzame ouderen en

mantelzorgers die dit voorjaar haar
deuren heeft geopend. Samen met
vrolijke zomerbloeiers die de kinderen eerder in de tuin rond de dagopvang geplant hebben werd de
cheque overhandigd aan de teamleden die hier heel erg blij en verrast door waren. De kinderen van
groep 8B wensen de teamleden Irma , Irene en Debby nogmaals heel
erg veel plezier met het besteden
van de cheque.

1248,12 euro aan het Fort bij Uithoorn. De donatie is door de organisatie én alle bezoekers van het Vogelvrij Zomerfestival bij elkaar gebracht door een kaartje voor Vogelvrij te (ver)kopen. Op deze manier
dragen alle bezoekers samen met
de organisatie van het Vogelvrij Festival bij aan het behoud van het cultuur historisch erfgoed, Het Fort in
De Ronde Venen. Dit mooie bedrag
komt direct ten goede aan het her-

stel en onderhoud van het Fort wat
grotendeels uitgevoerd wordt voor
vrijwilligers. Mede dankzij deze bijdrage is het mogelijk om in september tijdens de open weekenden op
14 en 15 én 28 en 29 september delen van het fort toegankelijk te maken voor de bezoekers die ruim 50
jaar niet toegankelijk zijn geweest.
Iedereen is dan ook bij dezen van
harte uitgenodigd om dit te komen
bekijken in september.

Op de foto overhandigen Dave van
Nieuwkerk en Maarten van der
Greft (bestuur Stichting Vogelvrij
Zomerfestival) de cheque aan Mirjam Jansen-Schaap van Fort bij Uithoorn te Amstelhoek.
Het Fort en zijn vrijwilligers bedanken Vogelvrij en al haar bezoekers
voor de donatie! De organisatie van
het festival wil via de Meerbode iedereen een Vogelvrije zomervakantie toewensen en tot volgend jaar!

16 Nieuwe Meerbode

• 17 juli 2013

Bestuur Boule Union Thamen sterkste van de afdeling
Regio - Jaarlijks organiseert afdeling 09 van de Nederlandse Jeu
de Boules Bond een toernooi voor
de bestuursleden en commissieleden van de onderafdeling 09 ressorterende petanqueverenigingen.
Het primaire doel van dit toernooi

is elkaar beter leren kennen in een
sportieve en gezellige omgeving.
Het toernooi wordt gespeeld volgens het mêléesysteem. Dat wil zeggen dat elke speler in iedere ronde
met en tegen andere spelers/speelsters van de overige verenigingen

speelt. Door deze mix speelt men
in de vier partijen met elf verschillende medespelers en tegen twaalf
verschillende tegenstanders. Naast
het competitieve deel worden contacten gelegd en weer aangehaald
en worden ideeën uitgewisseld met

betrekking tot het besturen en het
spelen van toernooien. Ook het bestuur van afdeling 09 nam deel en
daarmee kwam het aantal deelnemende teams op vijftien. Per vereniging werden de resultaten van
de individuele spelers bij elkaar geteld en zo kon er een rangschikking
gemaakt worden op basis van aantal gewonnen partijen en het puntensaldo. Met 18 gewonnen partijen eindigde Boule Union Thamen
op de eerste plaats voor Les Boules Fleuries (Lisse) en De Boulende Stier (Leiderdorp). De wisselbeker staat nu, net als in 2006, dus een
jaar in Uithoorn en zal volgend jaar
zeker verdedigd worden.
De spelers van Boule Union Thamen blijven oefenen en zeker met
dit mooie zomerweer worden de
dinsdagavond, woensdagmiddag en
donderdagavond drukbezocht.
Kijk voor meer informatie over
Boule Union Thamen en het petanque (jeu de boules) op
www.buthamen.nl of neem contact op met Henk van Rekum, 0612390091.

Tour de Kwakel:

Inhaalslag begonnen, waaieren op erve Vlasman
Regio - Zo zit je erbij en zo lig je
eraf op het kleine stukje erf dat naar
het Tourhome lijdt. Om achterin het
peloton te beginnen, Kees vd Meer
werd het harken van het erf zat en
nam zelf de pen ter hand. Met als
resultaat dat hij de rode lantaarn
kon overdragen aan Do van Doorn,
Do krijgt nu concurrentie van een
teleurgestelde Henny Kouw. Hen
had zich al rijk gerekend toen de
radio door zijn winkel schalde dat
Greipel zou winnen, Kittel haalde

echter een dure streep door Henny
zijn rekening. Van de ploegen bleek
de ‘bestuurs’ploeg het beste in een
waaier te kunnen rijden, zij spoten
van de onderste plaats naar de vierde plaats. Het ploegenklassement
wordt nog steeds soeverein door
ploeg Herrera aangevoerd, al begint
ploeg Theunissen warm te draaien
en wat in te lopen. Aan een inhaalslag bij de dames is ook Ria Verhoef
bezig. Ria ging, gedragen door de
wind, Marcia Navest aan kop voor-

bij. Aan kop van het volledige peloton prijkt nog steeds Nick Verlaan.
Martijn vd Belt sloeg echter een wig
tussen Nick en zijn vader Wim die
een slechte tijdrit reed. Martijn had
naast de nodige kennis ook het geluk aan zijn zijde, al 23 extra punten reed hij in 13 etappes bij elkaar,
de rode trui is zijn deel. In de witte trui fleurde de beste jongere Bart
Peek zaterdagmiddag het Tourhome
op. Bart was zeer teleurgesteld in
de uitslag van deze middag, Bakelandts en Simon reden met hun
11e en 12e plek net buiten zijn top
tien. Gelukkig kon zijn vriendin hem
troosten, misschien ligt voor haar
ook het wit nog in het verschiet?!
De stemming was volgens een wielerleek in het Tourhome deze middag toch niet zo best, de konijnenrit
leverde weinig punten op. Met twee
punten had je al de dagprijs, dat
waren 20 renners waarvan de penningmeester ook niet blijer werd.
Veel opgewekter was de stemming
van de avond daarvoor, de knobbelavond. Op deze avond wordt
de afgelopen week doorgenomen
en nieuwe snode plannen voor de

laatste week gesmeed. Een week
met zware bergritten die zowel in
De Kwakel als in Frankrijk het klassement flink op zijn kop kan zetten. Donderdagmiddag is het Tourhome open om de rit naar de Alpe
d Huez te volgen, daarna is er gelegenheid om te ‘bar be knoeien’ onder de verzengende leiding van Ria
en Marga. Natuurlijk leven de wielerliefhebbers mee met Mollema en
Ten Dam die hoog in het klassement
staan. Daarnaast blijft de voorspelling heilig, er zijn vele kanshebbers
voor de Kwakelse tourzege. Volgende week zondag wordt alles pas laat
op det Champs-Elysées beslist, de
finish is ’s avonds. Do van Doorn is
alvast met zijn rode lantaarn vooruit gestuurd.
Gele trui:
1 Nick Verlaan
2 Martijn vd Belt
3 Wim Verlaan
Ploegen:
1 Herrera
2 Theunissen
3 Mayo

85 ptn.
84 ptn.
82 ptn.
269 ptn.
254 ptn.
249 ptn.

De Amstel
organiseert
feestje voor de
Proosdijschool

Heel veel diploma’s bij
zwemvereniging De Amstel
Regio - Afgelopen weekend heeft
zwem- en polovereniging De Amstel het seizoen afgesloten voor de
diplomazwemmers met maar liefst 2
dagen afzwemmen.
Op vrijdagavond werd er afgezwommen voor een nogal bijzonder diploma: wereldzwemslagen. In de afgelopen weken leerden de leden in
acht extra lessen de volgende speciale slagen: de dubbele Spaanse slag, de Japanse crawl, de zeemansslag, de zijslag, de samengestelde rugslag, de lange schoolslag
en de dubbele Spaanse schoolslag.
Alle deelnemers zijn geslaagd, dus
hierbij een felicitatie aan Roos de
Jong, Beau Kruyswijk, Sarah Krijtenberg, Marit Cornelisse, Sienna Albers, Iris Pappot, Yorgos Tsamitros,
Ivo Driehuis en Rick Driehuis.
Op de zaterdagmiddag werd er afgezwommen voor het Amstel-diploma (voor de starters) en de zwemvaardigheidsdiploma’s voor de gevorderden. Voor het Amstel-diploma
slaagden Coosje Huijssoon, Iris Pap-

pot, Ryan Kup, Ivo Driehuis, Ellemijn
Dubbeldam, Yorgos Tsamitros, Rick
Driehuis en Sienna Albers.
Gat
Dan waren er zes kinderen die lieten zien dat ze aan de eisen van
het Zwemvaardigheidsdiploma 1
konden voldoen. Zij zwommen onder andere door ‘het gat’ op 9 meter, deden acht meter vlinderslag en
klommen op een vlot en zwommen
er onder door. Casper Sannes, Roos
de Jong, Marit Cornelisse, Marielle
Breij, Owen Michels en Robin van
Gulpen ontvingen hun Zwemvaardigheidsdiploma 1.
En tot slot zwommen Remke Verwoerd, Jaco ten Cate en Jikke ten
Cate af voor Zwemvaardigheid 2. Zij
moesten twintig verschillende vaardigheden laten zien op het gebied
van wedstrijdzwemmen, waterpolo en reddend zwemmen. De familie en vrienden op de tribune in het
Veenweidebad konden zien dat dit
de drie goed af ging.

Vrijwilligers gezocht!

Regio - In de laatste week van mei
organiseerde Zwem- en polovereniging voor het eerst in ruim twintig jaar weer de Zwem4daagse. Dit
werd een enorm succes. Een van
de onderdelen was een prijs voor
de school die de meeste baantjes
zwom. Een groep leerlingen van de
Proosdijschool ging er vandoor met
een grote wisselbeker en een uitnodiging.
De uitnodiging hield in dat alle
(280) leerlingen van de school een
avondje mee mochten zwemmen
op de ‘vrij zwem avond’ die de Amstel altijd voor haar eigen leden organiseert voor elke schoolvakantie.
Ruim 130 leerlingen maakten gebruik van die uitnodiging en genoten in het Veenweidebad anderhalf
uur lang in alle drie de baden van
alles waarvan je in een zwembad
maar kan genieten en dat is veel!
Nadat de glijbaan, de duikplank en
de stormbaan vele malen bezocht
waren werd het feestje afgesloten
met een hapje en drankje.

Regio - Het Nederlandse Rode
Kruis, afdeling Uithoorn/De Kwakel is hard op zoek naar vrijwilligers
die op afspraak beschikbaar zijn om
met de rolstoelfietsen van het Rode
Kruis te fietsen samen met lichamelijk minder beperkte gasten in onze omgeving. De tocht duurt veelal 1½ tot maximaal 2 uur en vindt
plaats op een met elektromotor ondersteunde fiets. Voor rekening van
het Rode Kruis wordt er op een terrasje of zo nodig in een restaurant
gezamenlijk wat genuttigd. Na enige training met één van de coördinatoren Elly of Gerda, die beiden
ook regelmatig met de fiets en gasten een tochtje rijden, kunt u samen
met anderen op pad. Er wordt of met
twee rolstoelfietsen gereden, of met
één rolstoelfiets en een meefietsen-

de begeleider op een gewone fiets.
Veiligheid staat voorop, dus nooit
op pad zonder een tweede bereider
op of een rolstoelfiets of een gewone fiets, mocht er iets gebeuren dan
sta je er nooit alleen voor. De tocht
gaat op eigen verzoek langs door de
gast gewenste locaties, vaak als ze
niet meer in huis wonen maar bijvoorbeeld in Het Hoge Heem langs
hun voormalige huis, waarbij ze ook
de oude buurtjes nog eens zien en
soms ook spreken.
Voelt u er iets voor en wilt hen helpen om zoveel mogelijk mensen te
laten genieten van een fietstocht
in hun eigen vertrouwde omgeving, meld u dan aan bij Elly Bijlsma:
elly.bijlsma@telfort.nl, 06-18734496
of Gerda; gsl16@XS4all.nl,
06-21226569.
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Controleactie basis voor veilig en prettig
verblijf op recreatiepark Buitenborgh
De gemeente De Ronde Venen heeft
afgelopen maandag 15 juli, samen
met de Belastingsdienst, het Openbaar Ministerie, de politie en het
RIEC MN een controle- en handhavingsactie uitgevoerd op recreatiepark Buitenborgh in Vinkeveen.

belastingschulden geïnd. Bij deze
laatste actie zijn tientallen recreatiewoningen door de controleurs
en handhavers bezocht in het kader
van windhappen (mensen met vermogen en bezit zonder inkomen) en
invorderbare schulden.

Met de actie willen de samenwerkende partijen bijdragen aan een
park waar eigenaren en gebruikers veilig en aangenaam kunnen
recreëren. Met deze aanpak is al
een aantal concrete resultaten geboekt. Zo zijn in twee recreatiewoningen hennepkwekerijen aangetroffen. Een van de woningen is op
last van burgemeester Divendal van
De Ronde Venen voor een periode
van drie maanden gesloten. Bij de
tweede woning is de sluitingsprocedure in gang gezet. Ook heeft de
Belastingdienst de afgelopen periode voor ruim een miljoen euro aan

Daarnaast zijn tientallen adressen
bezocht en bewoners geïnformeerd
over het doel van deze controle. De
reacties van bewoners waren positief. Daarnaast zijn er gedurende
de actie diverse betalingen gedaan
en vier luxe auto’s in beslag genomen en heeft de politie één persoon
aangehouden in verband met een
openstaande boete.
Veiligheid
Met de controle- en handhavingsactie die heeft plaatsgevonden, willen de samenwerkende partijen de
leefbaarheid, veiligheid en transpa-

rantie van wat er op het park gebeurt, vergroten. Dat is primair een
verantwoordelijkheid van de eigenaren en gebruikers van het park.
Daarom hebben gemeente en bestuur van Vereniging van Eigenaren
afgesproken om gezamenlijk te kijken wat noodzakelijk is om het gewenste doel te bereiken.
De Vereniging van Eigenaren reageerde positief op de gehouden actie. Deze aanpak is een voorbeeld
waarop verschillende instanties hun
krachten bundelen en zodoende ketengericht de wet handhaven en de
criminaliteit bestrijden.
Hiervoor werken de betrokken partijen samen in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC-MN).
In recreatiepark Buitenborgh staan
220 recreatiewoningen.

Meeste Rondeveense werklozen snel aan het werk
BERICHTEN

Jongens stelen scooter
Regio - Dinsdagavond rond
20.20 uur meldde een getuige dat hij zag dat twee jongens op het Klijne Meer aan
een scooter aan het rommelen waren. Hij had het idee
dat het tweetal de scooter
wilde stelen. Agenten gingen ter plaatse, maar de
scooter en de verdachten
bleken inmiddels te zijn verdwenen. De getuige vertelde dat de twee net met de
scooter weg waren gelopen.

Waarmee poetst u
uw tanden?

De agenten stelden een onderzoek in de omgeving in
en troffen het tweetal lopend met de scooter op de
Spoorlaan aan.
De agenten hielden de jongens, 14 en 15 jaar oud en
afkomstig uit Vinkeveen en
Wilnis, aan en namen de
scooter in beslag. De jongens zijn naar het politiebureau overgebracht en voor
nader onderzoek vastgezet.

men. Vervolgens klapte de
auto die daar weer achter
reed op zijn voorligger. De
brandweer moest er aan
te pas komen om de auto
open knippen om de twee
inzittenden te bevrijden. Zij
zijn met nekletsel naar het
ziekenhuis gebracht.

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten
dagelijks te kampen.

Motorrijder gewond
Regio - Maandagmiddag
15 juli vond er een ongeluk
plaats op de N201 omgeving Vinkeveense Plassen.
Een automobiliste moest
plotseling remmen voor het
verkeer voor haar. Een ach-

ter haar rijdende motor kon
niet meer op tijd remmen en
reed daardoor in op de achterzijde van de auto.
De motorrijder raakte gewond en is met onbekend
letsel naar het ziekenhuis
gebracht.

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft
niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan
Alzheimer de meest voorkomende vorm is.
www.alzheimer-nederland.nl

Spellendag Tennishal De Ronde Venen
Regio - Op donderdag 15 augustus organiseert Tennishal De Ronde Venen in Mijdrecht aan het eind

van de zomervakantie een sportieve spellendag. De tennisbanen worden voor deze sportieve spellen-

ook bereid zijn net een stapje verder
te gaan en mogelijkheden te bieden voor mensen in een wat moeilijkere positie. Met elkaar zorgen we
ervoor dat werklozen weer kunnen
werken.” Daar komt bij dat De Ronde Venen economisch gezien in een
aantrekkelijke regio ligt met veel
werkgelegenheid.
Behalve het stimuleren van de werkgelegenheid, worden bijstandsgerechtigde inwoners ook gestimuleerd om zelf actief werk te zoeken.
Mensen worden aangesproken op
hun eigen kracht en zelfredzaamheid en daar past het zoeken naar
(ander) werk ook bij. Uit de eerste
halfjaar cijfers van het UWV blijkt
dat er momenteel 800 werklozen in
De Ronde Venen zijn.

Doe en denk mee over de
toekomst van onze gemeente!

Twee gewonden
bij ongeval
Mijdrechtsedwarsweg
Regio - Zaterdagmiddag jl
heeft er een ongeluk plaatsgevonden op de Mijdrechtsedwarsweg ter hoogte van
het benzinestation. Een
automobilist moest remmen voor het verkeer en
de er achter rijdende auto
kon niet meer op tijd rem-

In de gemeente De Ronde Venen
stromen werklozen snel door naar
werk. Dit is te danken aan de actieve aanpak van de gemeente gericht op werkgevers en het aanbod
van werk.
Sinds de crisis van 2008 neemt ook
in De Ronde Venen het aantal werklozen nog steeds toe. Maar ondanks
deze groei, gaan mensen snel weer
aan het werk en belanden zij niet in
de bijstand.
In De Ronde Venen kunnen werklozen snel weer naar werk begeleid worden, doordat de gemeente werkgevers in de regio actief benadert voor aanbod van werk. Wethouder Erika Spil (Sociale Zaken):
“De Ronde Venen is een heel sociale gemeente met werkgevers die

dag omgebouwd tot een speelparadijs voor kinderen. Er is een dagvullend programma samengesteld

waarin de kinderen met verschillende spellen een hoop plezier beleven. De gehele dag door zullen er
verschillende spellen worden georganiseerd. Tennis,voetbal en hockey zijn onderdeel van het programma. Naast de traditionele sporten
zijn er gezellig en grappige teamwork spelletjes. Tijdens de spellen
staan gezelligheid en plezier maken natuurlijk voorop. Het is de bedoeling dat de kinderen een leuke
dag hebben door middel van sportieve spellen. De kinderen zitten in
groepen van maximaal 8 kinderen
met hun eigen professionele begeleider. In totaal kunnen er maximaal 40 kinderen meedoen aan deze sport- en spellendag. De minimum leeftijd is 6 jaar. Om te zorgen dat de leeftijdsverschillen niet
te groot zijn tussen de kinderen is
de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De kosten zijn beperkt gehouden en per
kind zal deze gezellige spellendag
€10,-.bedragen. Bij dit bedrag zijn
drankjes, een middaglunch en andere tussendoortjes inbegrepen.
Voor meer informatie en inschrijven:
www.TennishalDeRondeVenen.nl

Op 24 juli organiseert Lijst 8 van de
gemeente De Ronde Venen, een
meeting om de richtlijnen voor de
toekomst te bepalen, iedereen is
van harte welkom om mee te praten.
“Daarnaast zijn er nog een heleboel
andere manieren waarop je invloed
uit kunt oefenen op de gang van zaken binnen de gemeente”, aldus de
organisatie van Lijst 8.
“Wist u bijvoorbeeld dat u via de
fractie uw mening kan geven, of
mee kan praten over onderwerpen
die je belangrijk vindt? De fractievergaderingen zijn open voor iedereen. Wij nodigen u dan ook van
harte uit om eens een keer de fractievergadering van Lijst 8 te komen
bezoeken. Je kunt ook deelnemen

aan ledenvergaderingen. Laat ons
weten wat jij belangrijk vindt! Misschien heb je zelf wel een idee, een
oplossing of een actie die je op gang
wilt zetten, dit kan door het inbrengen van een initiatiefvoorstel via de
fractie. Samen zullen we kijken naar
een goede uitwerking van het plan
waarna het ingebracht kan worden
in de gemeenteraad. Kijk maar eens
naar het door Lijst 8 ingebrachte initiatiefvoorstel van verbeterdebuurt.nl, een website waarop je
ideeën voor jouw buurt kunt plaatsen en bespreken. De meeting op
24 juli a.s. zal om 19.30 uur in ‘Paradijs’, het voormalig ‘FF Makkelijk’
naast Café De Paddestoel, Hofland
33, Mijdrecht, gehouden worden.”
Aldus een woordvoerder van Lijst 8.

Dorpsacademie organiseert
24-uurs minikamp
Wilnis – Dorpsacademie Mus en
Muzen is in de vakantie ook geopend: speciaal voor kinderen (9+)
komt er een 24 uurs-minikamp onder de titel: ‘Stadse Fratsen Vette Pret’. Het kamp wordt gehouden van 22/23 augustus. Beeldend
kunstenaar Jenneke van Wijngaarden organiseert dit samen met enkele vrienden voor leerlingen, hun
vriendjes, vriendinnetjes en andere kinderen vanaf 9 jaar. Zij krijgen
een gevarieerd programma. De organisatoren willen de kinderen met
dit kamp heel veel plezier laten beleven en van alles leren, zoals samenwerken in een team. Het programma is een combinatie van allerlei creativiteit die bij de hiphop-

cultuur hoort en echte kampactiviteiten. Dat wordt dus rappen, graffiti
maken, breakdancen, leren samenwerken, meedoen aan een speurtocht en marshmallows roosteren
bij een kampvuur.
Beeldend kunstenaar Jenneke van
Wijngaarden en haar vrienden kijken uit naar het kamp. “We hebben
er gewoon vreselijk veel zin in om
met de kinderen pret te maken en
ze allerlei vaardigheden aan te leren terwijl ze lekker creatief bezig
zijn. Dit is één grote speeltuin voor
de kunst!” Kinderen vanaf 9 jaar die
daar zin in hebben, zijn van harte welkom voor Stadse Fratsen Vette Pret. Kijk voor meer informatie op:
www.dorpsacademie.nl

Sloop aan de Futenlaan
bijna voltooid
Regio - Woningcorporatie GroenWest heeft opdracht gegeven tot
sloop van de laatste drie woningen
aan de Futenlaan in Vinkeveen.
Deze sloop volgt op de sloop van
drie andere woningen in 2007 en
de verwijdering van het voormalige, tijdelijke, onderkomen van het
Servicepunt Vinkeveen in maart dit
jaar. De woningen aan de Futenlaan
stonden al lange tijd op de nominatie om gesloopt te worden, maar
omdat een woning nog lange tijd
bewoond bleef, kon de sloop niet
eerder plaatsvinden. De sloop is op

11 juli gestart en zal de week daarna afgerond worden.
Het sloopbesluit werd zes jaar geleden genomen omdat de woningen
niet meer aan de eisen van deze tijd
voldeden. Renovatie bood geen afdoende oplossing. Door de sloop
verdwijnen de dichtgetimmerde woningen die al enige tijd het straatbeeld ontsierden. GroenWest onderzoekt op dit moment verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van nieuwe woningen op deze
locatie. Er wordt gedacht aan enkele appartementen of eengezinswoningen.
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Zwemmers van De Amstel gooien hoge ogen
bij De Hoef Sportief
Regio - Afgelopen zondag vond
in De Hoef het spektakel ‘De Hoef
Sportief’ plaats. Op het onderdeel
zwemmen deden maar liefst 101
deelnemers mee om onder een
prachtig zonnetje hun kilometer in
de Kromme Mijdrecht af te leggen.
Nadat alle deelnemers voorzien waren van een startnummer op hun
arm en een tag in een polsbandje
voor de elektronische tijdwaarneming kon men te water en gaf burgemeester Divendal van De Ronde
Venen het startsein richting brug
voor de eerste 500 meter. Vandaar
keren en terug naar de Strooppot.
De volgende Amstelleden eindigden
bij de prijsuitreiking op het schavot:
Bij de heren werd Stefan Oudshoorn
1e (15:06), Victor Sannes 2e (15:28)
en Martijn Ottenhof 3e (16:51). Als
4e eindigde Karel Keers (16:56) net
naast het schavot.

Dames van Legmeervogels
gaan voor de promotie
Regio - Het afgelopen seizoen
2012–2013 hebben de dames van
Legmeervogels kennis kunnen maken met het competitievoetbal in
een halve competitie. In deze competitie zijn zij toen op doelsaldo 2e
geworden.
Dit seizoen 2013–2014 gaan de dames 1 van Legmeervogels wederom meedoen in het voetbalgebeuren. De dames 1 van Legmeervogels is ingedeeld in de 5e klasse H.
In deze klasse zijn de tegenstanders
van Legmeervogels dames de dames van DWS 1, RKAV 1, FIT 1, FIT
2, WVHEDW 1, WVHEDW 2, Sloterdijk 1, Sporting Martinus 1, OSC 1
en Forza Almere 1.
Bekervoetbal
Naast het competitiegebeuren doen
de dames 1 van Legmeervogels, ook
dit seizoen gesponsord door Beter
Haar, aan de KNVB bekercompeti-

PV Rond de Amstel

tie. De dames doen dit dan in poule
3-17 In deze poule spelen Legmeervogels da.1, Alliance’22 da.1, DSS
da.1 en Sporting Martinus da.1
Legmeervogels zondag 2
Eindelijk is dan de competitie indeling bekend geworden van het naar
de reserve 1ste klasse gepromoveerde Legmeervogels zondag 2.
Ingedeeld in de reserve 1ste klasse B. tegenstanders die men dit seizoen gaat treffen zijn AFC 3, Hillegom 2, AS’80 2, Wasmeer 2, Roda’23 2, SO Soest 2, Nieuw Utrecht
1, Weesp 2, Kampong 2, RKDES 2,
Hoofddorp 3, Houten 2 en SDO 2.
Voor de bekercompetitie is Legmeervogels zondag 2 ingedeeld in
poule 1-14. Helaas is hier maar een
3-tal elftallen ingedeeld en Legmeervogels speelt hierdoor ook nog
eens 2 uitwedstrijden. In deze poule zijn de tegenstanders van het 2e
zondagelftal Altius 2 en SCW za.2.

Zesde zomerbridgeavond
bij BC De Legmeer
Regio - Frans Kaandorp en Joop
van Delft lijken ontketend en vulden
hun wijnvoorraad weer aan. Na een
eerste plaats van vorige week nu
weer één op rij in de A-lijn. Uniek,
voor zover de zomerbridge heugenis
reikt tenminste. Ze scoorden 59,72%
en bleven zo de nummer twee, Nel
& Adriaan Koeleman die op 57,64%
kwamen, ruim voor. Overigens voor
het echtpaar een uitstekende prestatie. Gerard & Els Vermeer werden
drie met 53,82% en Kees & Marja
Mooij werden het derde echtpaar
in de top van deze avond als vierde
met 53,47%. Cobie Bruine de Bruin,
nu met steun van Ada van Maarseveen, sloot zich keurig aan bij de top
vijf met 52,43%.
In de B-lijn behaalden Tineke
Schreurs & René de Jong het grootste aantal procenten van de avond

Duivensport

door met 64,58% ver voor als eerste
te eindigen.
Marianne Jonkers & Anneke Houtman volgden op afstand met
53,33%, maar werden daar toch
mooi tweede mee. Yvonne & Arnold
Jongkind zaten daar vlak achter als
derde met 52,92% en ook de nummers vier, Theo & Floor Janssen, bleven met 52,50% dichtbij. Tini Lotgerink & Ans Voogel haalden 51,25%
binnen en werden daar vijfde mee.
Heeft u ook genoeg zon gezien en
wilt u eens wat anders, doe dan mee
aan het zomerbridge van Bridge
Club De Legmeer. Elke woensdagavond in de barzaal van sporthal de
Scheg voor de prijs van 5 euro per
paar, aanvang 19.45 uur. Inschrijven kan per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon 0297567458 of vanaf 19.15 uur in de zaal.

Interclub de Amstel
Regio - Prima koersweer bij de Amstel afgelopen zondag 14 juli. Bij cat
1-2 stonden 16 rennertjes klaar voor
de start. Mees van Smoorenburg en
Youri Janzing waren namens UWTC
aanwezig, maar hebben (nu) nog
moeite om de kopgroep bij te houden. Youri 14e en Mees 15e.
Bij categorie 5-6 Ian van den Berg
en Stijn Ruijter aan start. Stijn probeerde diverse malen om weg te komen en kreeg meestal gelijk Volendammer Lars Klugt achter zich aan.
Hierdoor werd het peloton steeds
kleiner... en moest ook Ian lossen.
In de eindsprint zat Stijn niet helemaal op de juiste plaats, maar kon
hij toch nog naar de 4e plaats rijden. Ian 19e.
Bij cat 7-nieuwelingen was alleen
Bart de Veer van UWTC aanwezig.
Twee renners wisten uit het peloton
te ontsnappen. Bart kon goed meekomen in het peloton en reed naar
plaats 8.
Grote prijs Steenwijkerland
Zaterdag 13 juli was de dag van de
internationale MTB wedstrijd Steenwijkerland. Een van de mooiste MTB
wedstrijden van het jaar waar UWTC
lid Sjon van den Berg aan mee heeft
gedaan. In deze wedstrijd over 90

minuten reed Sjon naar plaats 38.
Ronde van De Meern op Het Lint
Zondag 14 juli hebben de UWTC
renners Leen Blom en Guus Zantingh deelgenomen aan de wielerronde in De Meern bij de veteranen 60+. Vanaf het startschot
werd er volop gedemarreerd met in
de hoofdrol de Kampioen van Nederland Gijs Nederlof. Na 10 rondenwedstrijd wist Gijs Nederlof uit
het peloton te ontsnappen en nam
een voorsprong van 40 seconden.
De wedstrijd werd gewonnen door
Gijs Nederlof uit Kamerik voor John
Tromp uit Kudelstraat. De sprint van
het peloton voor de 3e plaats werd
overtuigend gewonnen door Guus
Zantingh. Leen Blom behaalde een
verdienstelijke 12e plaats in dit sterke rennersveld.

Regio - De postduivenliefhebbers
van PV Rond de Amstel hebben dit
afgelopen weekend twee duivenvluchten gehad. De omstandigheden waren weer ongeveer hetzelfde
zoals we de laatste weken gewend
zijn. Zo stond de wind weer in het
noorden en was het weer geen heldere lucht. De omstandigheden waren daardoor voor de duiven zeker
niet makkelijk.
De derde vlucht voor de jonge duiven kwam vanuit het Belgische
Grimbergen. Met een gemiddelde
afstand van 150 km. voor de duiven.
Op deze vlucht zegevierde een duif
van Hans Half uit Amstelhoek die,
na vijf maal achtereenvolgend met
een tweede plaats genoegen moest
nemen, nu de bloemen in ontvangst
kon nemen. Tweede werd Peter
Bosse en derde Martin Bosse, beiden uit Uithoorn. De duif van Hans
had in Rayon F waar 2488 duiven
aan de start stonden een mooie 5e
plaats gehaald. Peter werd hier 26e,
Martin 34e, Darek 63e, Ron 64e en
Henk Snoek eindigde als 74e.
De vlucht voor de oude duiven was
de vijfde vlucht van de Midfondcompetitie. De duiven werden zaterdagochtend om 11.45 uur gelost
in het Franse Soisson. De afstand
was gemiddeld 329 km. Het was

Ron den Boer die als eerste een duif
thuis kreeg, dit was om 16:24 uur.
De duif had daarmee 1175 m. p/min.
afgelegd. Dat komt neer op 70 km.
p/uur. Hennie Pothuizen uit Vinkeveen werd tweede en Leo v.d. Sluis
uit Uithoorn werd derde. In Rayon F
waar 1130 duiven in concours stonden werd Ron 21e, Hennie 23e, Leo
40e, Peter 75e en Hans 97e.
Over heel Noord-Holland vertrokken 6198 duiven voor deze opgave.
Hier werd Ron 27e, Hennie 30e en
Leo 62e. Met deze prestaties kunnen de postduivenliefhebbers van
PV Rond de Amstel weer terugzien
op een geslaagd weekend duivensport.
Volledige uitslagen
Grimbergen
1. Hans Half
Amstelhoek
2. Peter Bosse
Uithoorn
3. Martin Bosse
Uithoorn
4. Darek Joachowski
Mijdrecht
5. Ron den Boer
Uithoorn
6. Henk Snoek
De Kwakel
Soisson (oude duiven)
1. Ron den Boer
Uithoorn
2. Hennie Pothuizen
Vinkeveen
3. Leo v.d. Sluis
Uithoorn
4. Peter Bosse
Uithoorn
5. Hans Half
Amstelhoek
6. Theo Kuijlenburg,
Amstelhoek

Tour de Junior
Vijf jeugdleden van UWTC gaan
meedoen aan de Tour de Junior in
Achterveld van 22-27 juli. In deze
internationale wielerweek voor 12tot 16-jarigen worden dagelijks een
of meerdere wedstrijden gereden.
Eric Looij (cat 5), Stijn Ruijter (cat
6), Menno van Capel (cat 7) en de
nieuwelingen Jeroen van Goor en
Bart de Veer hebben er zin in.

Zonovergoten Stieva-toernooi bij TV Wilnis
Regio - Afgelopen zondag was er
een Stieva tennis jeugddag bij Tennisvereniging Wilnis. In de voorgaande jaren was het Stieva toernooi een uitwisseling tussen de tennisverenigingen Wilnis, Mijdrecht,
Vinkeveen en Zevenhoven. Dit jaar
koos TV Wilnis, de organiserende
vereniging, voor een iets andere opzet dan in de voorgaande jaren.
Op het zonovergoten tennispark van
TV Wilnis speelde een dertigtal kinderen van TV Zevenhoven, De Ronde Vener uit Mijdrecht en TV Wilnis met en tegen elkaar middels het
toss-systeem. In de voorgaande jaren ging het om de winst per tennis-

vereniging, dit jaar lag de nadruk op
de individuele scores en het mixen
van de verenigingen. In de stijl van
Tenniskids, het nieuwe KNLTB programma voor tennissende jeugd t/m
12 jaar, speelden alle kinderen op
hun eigen niveau met bijbehorende
ballen en baanafmetingen. ’s Ochtends speelde de jeugd tot en met
10 jaar op mini en 3/4 veld met respectievelijk rode en oranje tennisballen. De jeugdspelers speelden
zowel dubbels als enkels, telkens in
een andere samenstelling.
In de middag kwamen de kinderen
die op heel veld met groene of normale ballen spelen. De tosspartijen

duurden ongeveer 25 minuten. In
totaal zijn op deze warme zondag
nog zo’n 250 games gespeeld. Er
werd voor voldoende verkoeling gezorgd door de organisatie met vele
verfrissende drankjes tijdens en na
de partijen. Er is afgesloten met ijsjes en een leuke verrassing voor alle deelnemers.
Het warme weer, de blije jeugddeelnemers en de nieuwe Advance
Redcourt banen in Wilnis maakten
dit jeugd-tennisevenement compleet. Met grote dank wederom aan
de deelnemers en Stieva Metaalbewerking B.V.

Trainersstaf sv Hertha seizoen 2013/2014
Regio - Trots presenteert Hertha uit
Vinkeveen de nieuwe voetbaltrainersstaf met de assistent-trainers
voor het seizoen 2013/2014. Nog
net voor de zomervakantie heeft
Hertha ook de vacatures voor een
coördinerend trainer voor de A-en
de B-junioren kunnen invullen. Op
de bovengeplaatste foto ziet u dan
ook het team van enthousiaste trainers die volgend jaar weer hun uiterste best gaan doen om de spelers
bij Hertha beter te maken. Bijna op
iedere leeftijdsgroep heeft sv Hertha
een coördinerend trainer die samen

met de assistent-trainers ervoor zorgen dat alle teams in hun leeftijdsgroep dezelfde manier van trainen
en dezelfde aandacht krijgen. Hertha is nog op zoek naar een coördinerend trainer voor de F-pupillen.
Bent u dat misschien?
Hertha heeft sinds drie jaar een
unieke interne opleiding voor trainers, dat ‘Trainen voor trainers’ heet.
Eén keer in de week komen de trainers bij elkaar om de training en
coaching zelf in de praktijk aan elkaar uit te voeren. En dat geeft hele
mooie momenten, want ineens blijkt

datgene wat men de spelers wil leren, helemaal niet zo makkelijk is.
Maar er kan geconstateerd worden
dat het niveau omhoog gaat en dat
de neuzen steeds meer en meer dezelfde kant op staan. Steeds meer
vrijwilligers binnen Hertha gaan dezelfde voetbaltaal spreken. En voor
Hertha betekent dat de training en
coaching gericht moeten zijn op
ontwikkeling van iedere speler in alle aspecten van het voetbal gecombineerd met heel veel plezier. Hertha heeft alweer zin in het nieuwe
seizoen!!
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Pauline Oudijk en Meina Peek clubkampioen 2013
Regio - Het afgelopen weekend
werden de clubkampioenschappen bij Landelijke Rijvereniging en
Ponyclub Willis verreden. Er waren
heel wat deelnemers die nog net
niet op vakantie waren. Het weer
werkte goed mee en de tweedaagse
wedstrijd werd dan ook in het zonnetje verreden. Er moest zelfs nog
even gesproeid worden, zodat de
manegebodem niet te stoffig was.
Naast dat er clubkampioenen werden benoemd, waren er ook kampioenen in het springen en dressuur
bij zowel de pony’s als de paarden.
Springen
Vrijdagavond werd er eerst gesprongen. De wedstrijd werd gestart met
de Bixie. Spelenderwijs gingen de
jongste deelnemers over de hin-

dernissen. Bij de ponyruiters werd
Antoinet Peek met Dalenoord’s
Alexander derde met 12 strafpunten
in het basisparcours. Sam van den
Beitel met Scooby vond het wel een
beetje spannend, maar reed een net
parcours en werd met 4 strafpunten
tweede. De jonge Meina Peek met
Kaszicht Ashly reed als enige ponyruiter een foutloos parcours. Ook
de barrage reed ze foutloos en ze
mag zich dus terecht springkampioen 2013 noemen.
Bij de paardenruiters werd de derde
prijs gewonnen door Helma van den
Heuvel met haar paard U Be Nanta. Door een weigering in de lastige dubbelsprong kreeg ze helaas 4
strafpunten, maar ze mocht toch het
witte lint ophalen. De tweede plaats

was voor Pauline Oudijk met haar
eigen paard Chicago L. Zij reed
een net rondje in het basisparcours,
maar kreeg pech op hindernis 6 en
had een balkje. Toch verdiende ze
daarmee de tweede plaats. Pauline had een goede dag, want ook
de eerste plaats was voor haar met
het paard Beijing Nu Lan. Pauline springt niet zo vaak met Beijing,
want ze rijdt met dat paard eigenlijk alleen maar dressuur. Desondanks liet ze zowel een foutloos basisparcours als een foutloze barrage
zien. Hierdoor werd ze welverdiend
springkampioen bij de paarden!
Dressuur
Zaterdagmorgen werd begonnen
met de paardendressuur. Er werden
hele mooie dressuurproeven gereden en de jury was tevreden met
het resultaat. Op de derde plaats
eindigde Jolanda Janmaat met haar
Kas met 188 punten in de klasse L2.
Juliette Stam-de Haan werd knap
tweede met 191 punten. Ze reed
haar L1 proef met het paard Redfort
van haar vader. Tijdens het rijden
werd ze enthousiast aangemoedigd
door haar tweejarige zoontje. Eerste werd Pauline Oudijk met haar
paard Chicago L. Chicago was al
goed in het springen, maar ook in
de dressuur staat hij zijn mannetje.
Ze behaalde 191 met een plusje in
de klasse M2. Zij mogen zich dressuurkampioen 2013 noemen.
Bij de ponyruiters eindigde Alyeen
Min met Ragazzio op een vierde
plaats in de klasse L1. Zij mocht met

189+ punten het blauwe lint ophalen. Derde werd een amazone die
ook al goed was met springen. 192
punten waren voor Meina Peek met
haar Kaszicht Ashly. Haar zus Antoinet Peek werd twee. Ze had hetzelfde aantal punten, maar een plusje
meer. Dit verschil zorgde ervoor dat
het rode lint voor haar was. Eerste
werd Rachel van Zwieten met haar
bonte pony Nando. Met 195 punten
werd ze verdiend eerste en dus ook
dressuurkampioen 2013.
Clubkampioenschap
Aan het einde van de dag konden
de clubkampioenen bekend gemaakt worden. Zij zijn de beste in
dressuur én springen. In beide disciplines kunnen plaatsingspunten
gehaald worden en degene met
de minste plaatsingspunten wordt
kampioen. Bij de ponyruiters ging
deze eer naar Meina Peek met Kaszicht Ashly. Zij ging met de mooie
wisselbeker Clubkampioen van Willis, een kampioenslint en een deken,
gesponsord door Bots Diervoerders
uit Wilnis, naar huis. Bij de paardenruiters werd Pauline Oudijk met Chicago L verdiend kampioen. Ook zij
ging met een mooie beker, kampioenslint en een deken naar huis.
Meina en Pauline mogen zich een
jaar lang kampioen van LR & PC
Willis noemen. Voor Pauline was dit
de derde keer op rij dat ze clubkampioen is geworden. Hierdoor mag ze
de wisselbeker nu houden. Volgend
jaar zal er dus een nieuwe wisselbeker voor de paarden te winnen zijn.

Van Rijn Racing naar podium na enerverende A-finale
Regio - Al na twee manches wist
het Mijdrechtse team Van Rijn Racing, op 14 juli jl. zich al te verzekeren van de A-finale. Tijdens de afsluitende race voor het Nederlands
Kampioenschap Rallyracing, hoopte
het team de vierde positie in de vorige wedstrijd te evenaren. Na een
enerverende finale reed het team
zich naar het podium toe, en mocht
hun coureur de derde prijs in ontvangst nemen. Het seizoen voor het
Nederlands Kampioenschap Rallyracing werd afgelopen weekend, 13
en 14 juli, afgesloten op het Eurocircuit te Valkenswaard. Na een moeizame openingsronde eerder dit jaar,
en een technische schade in de finaleraces in mei, werd het doorzettingsvermogen een wedstrijd eerder
al beloond met een knappe vierde
plaats. Dat men na deze wedstrijddag hun eerste podium mocht betreden, was een bekroning voor ieders inzet. Hoewel de wedstrijddag
zonder enkel probleem begon, kon
er in de vrije trainingen aan het begin van de dag nog niet een heel
goed tempo worden gevonden.
Dennis kwam in een treintje te zitten

om sterk vertegenwoordigd. Zaak
was om direct in de eerste manche
een scherp resultaat te zetten, om
zo wat comfortabeler aan de resterende twee manches te beginnen.
Voor de eerste manche lootte Van
Rijn een niet al te gunstige startpositie. Vanaf de vierde positie moest
hij een goede start zien te forceren,
maar de Beg Fiddelaers had vanaf de tweede lijn een beter zicht op
de eerste bocht. Na het groene licht
wist Dennis met zijn Skoda de beste
start te maken. Voor veel toeschouwers leek het erop dat het een valse start betrof, maar Van Rijn bleek
het meest alert te zijn geweest. Echter kon Fiddelaers het gat te dichten
en zijn voordeel van de binnenbocht
te benutten. Beide coureurs wisten
zich los te rijden van de achtervolgers en uiteindelijk naar een vijfde
en zesde tijd te rijden. De complete top 6 zat binnen ca. 2 seconden
van elkaar. Ook in de tweede manche zette de Mijdrechter een keurige 6e tijd in de tabellen, waardoor
het team zich bijna zeker wist van
een A-finale. In principe zou Dennis vanaf een zesde kunnen gaan

waar de snelheid zich op een laag
pitje bevond. Er kon slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van
de vrije training, waardoor het team
geen tweede run kon doen.

starten. Een enkele toppers zoals
Van Den Branden, die een pechdag kende, zou zich theoretisch nog
voor Van Rijn kunnen kwalificeren.

Warmte
Ook de warmte op het Brabantse
circuit zorgde voor veel incidenten.
De sleepdienst van het circuit kende een drukke dag, vooral door rijders die door wellicht concentratieverlies hun wagen niet meer op de
baan wisten te houden. De langere wachttijden voor de start deed
de temperatuur in de wagen alleen
maar stijgen. De conditie van de rijders werd afgelopen zondag weer
danig op de proef gesteld. Maar
voor het publiek waren er wederom
weer genoeg spectaculaire races te
zien. Het Super 1600 veld, de klasse
waar Van Rijn Racing in deelneemt
met hun Skoda Fabia, was weder-

Controle
Maar ook hij liet wat steken liggen deze wedstrijd en Van Rijn
wist in de laatste kwalificatie heat
zelfs naar een vijfde positie te rijden. De monteurs konden de Fabia weer aan een uitvoerige controle onderwerpen en de wagen
weer in vorm brengen voor de afsluitende finale. Dennis starte vanaf de laatste rij, op een gunstige
zesde startposite. Ook in de finale
kon Van Rijn een goede start maken, maar kon net niet aanhaken op
de bumper van de polesitter Heezen
(Ford Fiësta) en koos ervoor om niet
in het gedrang van de eerste bocht
te mengen. De kans op schade en
het einde van je wedstrijd is daar

erg groot. Het asfalt bleek daar al
te smal te zijn voor van de Warrenburg, die moest met zijn Opel Corsa
een alternatieve route nemen door
de zandbak. Twee bochten later, in
De Korte Knie, probeerde hij nogmaals buitenom zijn geluk te beproeven en kwam in aanraking met
de Skoda van Dennis, maar die kon
zijn wagen nog in het spoor houden.
Er stond nog een hoop te gebeuren,
de resterende rondes van de Super
1600 finale. Precies een ronde later gingen er wederom twee voorgangers door de zandbak en deze
zorgde voor veel stof. Aangekomen
in de Korte Knie, ging de Fiësta met
daarin Thijs Heezen rond. Van Rijn
kon nog een gaatje vinden om zijn
wagen erom heen te sturen, en hij
nam direct zijn verpichte joker ronde, met in zijn kielsoog Willem Veltman. Na de jokerlap kwam Dennis
weer vlak achter van de Warrenburg de baan op, maar deze maakte een fout bij het opkomen start finish waardoor Van Rijn hem makkelijk kon passeren. Hij bevond zich
nu achter de Belg Fiddelears. In de
een na laatste ronde van de wedstrijd komt hij hard in aanraking met
De Brouwer, die zojuist uit de jokerlap komt. Dennis remt, maar de wagen gaat aan het glijden op het onverharde gedeelte van het circuit en
raakt daarbij met zijn achterwiel de
vangrail en voor de wagen van de
Belg, die achterste voren staat na
de crash met de Brouwer. Nadat
het stof enigszins is opgetrokken is

de Renault Clio van Fiddelears naar
achteren gerold en kan Dennis zijn
weg vervolgen. Door de klap met de
vangrail voelt de wagen niet meer
goed aan, maar Van Rijn brengt zijn
wagen over de finish. Pas na de finish hoort Dennis over de boord radio dat het team een derde positie
heeft behaald. Door de vele incidenten en crashes onderweg wist de
Mijdrechter niet meer op welke positie hij zich bevond. Bij terugkomst
in het paddock mocht het team een
klein feestje vieren. Met een beetje
geluk, maar zeker ook om berekend
te hebben gereden in de A-finale is
hun eerste podium een welverdiend
resultaat. Het doorzettingsvermogen van de teamleden na een moeizame start van het seizoen, werpt
dan nu zijn vruchten af. “We weten
dat we potentie genoeg hebben, zowel in de auto als in het team. En als
de andere rijders het laten liggen, of
teveel risico nemen zoals vandaag,
dan moet je er ook staan. En dat
stonden we!” aldus Van Rijn.
Voor het NK staan er nog twee Belgische wedstrijden op het programma, welke meetellen voor het kampioenschap. Maar de eerstvolgende
wedstrijd is voor het team de Rallycross Challenge Europe, 17 en 18
augustus op het Eurocircuit in Valkenswaard. Daar kan het team zich
meten met vele rijders uit Europa.
Dan in september en oktober sluit
het team zijn seizoen af, met hopelijk weer een tweetal mooie resultaten.

Luna Kanters en Robin Ranzijn met de net aan hen uitgereikte wisselbekers.

Qui Vive jeugdclubkampioenschappen
afgesloten
Regio - Door de korte periode tussen het einde van de voorjaarscompetitie en de zomervakantie heeft
tennisvereniging Qui Vive dit jaar
de jeugdclubkampioenschappen afgesloten op de laatste vrijdagmiddag van het schooljaar. Maar liefst
64 deelnemers zijn sportief de baan
opgegaan voor 227 wedstrijden in
10 dagen.
Het thema dit jaar was Wimbledon, zodat de deelnemers elke dag
aardbeien met slagroom kregen en
de Britse vlag alom aanwezig was.
Niet alleen de Wimbledon wedstrijden waren te volgen op de grote
TV in het Chalet, maar ook werden
van al de eigen wedstrijden de resultaten gepubliceerd op Toernooi
TV. Na afloop van de finales was er
ook de traditionele barbecue en loterij. Maar vooral werden er aan alle clubkampioenen hun kampioensmedailles uitgereikt.
Dit jaar was er ook voor het eerst
een wisselbeker voor de winnaar
in de hoogste categorie enkel bij
de meisjes en jongens. Trainer Ferry Dogger had de eer om deze uit te
reiken aan Luna en Robin.
Meteen na afloop is Qui Vive begonnen met het vervangen van de
kunstgrasvelden van de banen 1
t/m 4.
Het AH Jos van den Berg Open
Jeugdtoernooi zal van 12 t/m 17 augustus het eerste toernooi zijn dat
hierop plaats zal vinden, gevolgd
door het Open 35+ Grastoernooi
van 24 augustus t/m 1 september.
Voor beide toernooien kan worden
ingeschreven op www.toernooi.nl of
via www.quivivetennis.nl.

Finalisten
Driekwart - Meisjes
1 Mandy Kroes
2 Fenna de Wilde
Jongens enkel t/m 10
1 Wessel Kleijn
2 Daniël van Heemsbergen
Meisjes enkel t/m 12
1 Charlotte Kleijn
2 Florence Buter
Jongens enkel t/m 12
1 Benjamin Diderich
2 Bram Boerlage
Jongens dubbel t/m 12
1 Tijn Boekraad & Thijs Kees
2 Hylke Alkema &
Tomas van der Made
Jongens enkel t/m 14 - A
1 Jimmy Gijsel
2 Bart Schukking
Jongens enkel t/m 14 - B
1 Martijn Titulaer
2 Luke van Heemsbergen
Jongens dubbel t/m 14
1 Jimmy Gijsel & Bart Schukking
2 Rutger Vries & Maurik van de Pol
Meisjes enkel t/m 17
1 Luna Kanters
2 Fleur van Zwieten
Jongens enkel t/m 17 - A
1 Robin Ranzijn
2 Paul Schmidt
Jongens enkel t/m 17 - B
1 Jasper Burgers
2 Guido Maijenburg
Jongens enkel t/m 17 - C
1 Dion van der Laarse
2 Robin Jongkind
Gemengd dubbel t/m 17
1 Liselot Bocxe & Robin Ranzijn
2 Luna Kanters & Paul Schmidt
Meisjes dubbel t/m 17
1 Luna Kanters & Fleur van Zwieten
2 Anne Kleijn & Charlotte Kleijn
Jongens dubbel t/m 17
1 Wouter Ranzijn & Robin Ranzijn
2 Luc Boehme & Ties Schukking

Europees Kampioenschap
BMX in Belgische Dessel
Regio - Na een succesvol Nederlands kampioenschap BMX reisden
Mats de Bruin en Arjan van Bodegraven, beiden van UWTC Uithoorn,
af naar het Belgische Dessel om
mee te doen aan het Europees kampioenschap BMX. In het sfeervolle
stadionnetje met zomerse temperaturen liep de spanning hoog op. Uit
alle delen van Europa waren rijders
aanwezig om die felbegeerde titel te
veroveren. In manche 12 moest Arjan aan de bak en haalde een keurige vierde plaats. In manche 24 reed
Mats naar een beste tweede plek.
Dat beloofde wat voor de volgende
manches. In de tweede rit kwam Arjan hard ten val maar hij reed hem
wel uit. Zijn verwonding bleek behoorlijk, zodat hij in de derde rit niet
echt meer voluit kon gaan. Mats
haalde nog twee vierde plaatsen en

mocht zich melden voor de achtste finale. Dat werd een zware pot
met de nummer drie van de wereld en de nummer een van Nederland in de groep. Er werd hard gereden en voor Mats betekende dat
een vijfde plaats, dus uitgeschakeld voor kwartfinale. Na de wedstrijd werd Arjan door de plaatselijke arts getrakteerd op vier hechtingen. Petje af dat je dan toch je wedstrijd uitrijdt. Mats was zeer gelukkig met de plaats die hij behaalde.
In zijn leeftijdsklasse deden er ruim
honderd rijders mee en in de einduitslag staat hij op de negenentwintigste plaats. Voor UWTC heeft
nog een aantal rijders in verschillende leeftijdsklassen meegereden
en ereplaatsen behaald. Het geweldig door de Belgen georganiseerde
Europese toernooi was een reclame
voor de BMX sport.

Dames Veenland volleybal
zoekt speelsters
Regio - Omnivereniging Veenland
afdeling volleybal zoekt voor het damesteam nog enige speelsters. Door
studie, reizen en verhuizing is er een
tekort aan speelsters ontstaan. Het
team beschikt nu nog over 6 speelsters en dat is te weinig om aan de
competitie deel te nemen.
De dames trainen op donderdagavond van half negen tot tien uur

in de Willisstee in Wilnis en spelen
ongeveer 20 wedstrijden in een seizoen waarvan de helft in Wilnis.
Het is een team van mix in leeftijd
dus je bent nooit te jong of te oud
om hier in mee te spelen.
Heb je ooit gevolleybald of was je
het al van plan, dan is dit je kans.
Voor aanmelding of meer informatie,
Floor Groenendijk, tel 0646047130.

